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 چکیدُ
 اَفاب   ثطای ضا افتطالی ؾیزازض ًٓبم یه ثیٌی پیف تَخْی،  بؾی لبثلقٌ خطم ٍ ثكطی حمَق هجبًی
زازضؾای   آییي  لبًَى لىي .اؾت ثَزُ هَخَز اظ ؾبلْب ًیع ایطاى زض ضٍیىطز ایي. وٌس هی ایدبة ثعّىبض

ایاي   .ایدبز وطزُ اؾت ظهیٌِ زضایي ضا تَخْی لبثل ثب هٗطفی ؾبذتبضی خسیس، تغییطات1392ویفطی 
 اَفاب ،  زازؾاطای  اَفب ، ثطای اذتهبنی زازگبُ  اظ لجیل ض تبؾیؽ ًْبزّبی خسیسیلبًَى اظ ضّگص

السام ثِ ؾبهبًسّی ًٓبهی افتطالی ًوَزُ اؾت. ایاي   ،قرهیت العام ثِ تكىیل پطًٍسُ  ٍ اَفب  پلیؽ
ویفاطی اَفاب  ثبقاس،     گصاض اظ ثطذی الگَّابی ٖاسالت   تَاًس ًبقی اظ تبثیطپصیطی آگبّبًِ لبًَى اهط هی

تغییطات ایدبز قاسُ زض ؾابذتبض    هدعا ثرف زٍ زض همبلِ خْت لبثل ثطضؾی اؾت. ایي ٌبثطایي اظ ایيث 
 اًتمابزی  زیس یه ثب ٍ لطاض زازُ  تكىیالتی پیف اظ زازضؾی ٍ زازضؾی اَفب  ثعّىبض ضا هَضز ثطضؾی

ِ  اؾات.  ًوَزُ ثیبى ضا هطثََِ زض هَاز هٌسضج هٌفی ٍ هثجت هَاضز  ایاي  یانال  ّاس   ثیابى  زیگاط  ثا
ًٓاط زٍض   چطاوِ ًجبیاس اظ  .ثبقس هی اَفب  زازضؾی لَاٖس ٍيٕ زض گصاضلبًَى ٖولىطز اضظیبثی تحمیك،

 .زاقت، تب چِ اًساظُ الساهبت زؾتگبُ لًبیی ثط آیٌسُ ضفتبضی َفل تبثیطگصاض اؾت
 

 ًٓابم  ،1392ویفاطی  زازضؾی ًَخَاًبى، لبًَى آئیي ٍ اَفب  ثعّىبض، زازگبُ اَفب  حمَق ٍاشگاى کلیدی:
 .اَفب  زازضؾی
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 هقدهِ

هٌٗبی ٖسم ثطذاَضز    ویفطی ّؿتٌس اهب ایي هَئَ ثِ ثطاؾبؼ انَ  حمَلی، اَفب  فبلس هؿئَلیت 

زازضؾی افتطالی، انلی پصیطفتِ قاسُ   طاین اضتىبثی تَؾٍ آًبى ًرَاّس ثَز؛ ثلىِ ایدبز یه ًٓبم ثب خ

ّبی حمَلی اؾت. ًٓبهی وِ ًگبّی ٍیػُ ثاِ اَفاب  زاقاتِ ٍ زض ضاؾاتبی اناال  ٍ       زضتوبم ؾیؿتن

ی اظ ویفطی اؾت ٍ ثاِ پیاطٍ   وِ انل ثط ٖسم هؿئَلیت  ایيزضًتیدِ ثب ٍخَز ؛ زضهبى آًبى گبم ثطزاضز

اظ ضؾیسى ثِ ّداسُ ؾابلگی    هبزُ یه وٌَاًؿیَى حمَق وَزن، زض ثؿیبضی اظوكَضّب افطاز تب پیف 

اظ ثعّىابضی   ّبی ًبقای   ؾَ ٍ وٌتط  ثحطاى  زلیل ضٖبیت ًٓن ٍ لبًَى اظ یه  قًَس، ثِ َفل تلمی هی

ب ، اهاطی  ثیٌی ٍ اؾتمطاض تكىیالت زازضؾای اذتهبنای اَفا    زیگط، پیف  اَفب  ٍ ًَخَاًبى اظ ؾَی

گیطی قرهایت اًؿابى    ٌَٖاى زٍضاى قىل قه اّویت زٍضاى وَزوی ثِ ثسٍى"ًبپصیط اؾت.  اختٌبة 

وٌاس. وَزوابى    ّبی ویفطی هتوابیع های   ثِ حسی اؾت وِ زازضؾی اَفب  ثعّىبض ضا اظ ؾبیط زازضؾی

: 1388 )اؾاسی  "ّبیكبى ًیبظهٌس یه ًٓبم زازضؾی افتطالای ّؿاتٌس.   زلیل ٍیػگی هٗبضو ثب لبًَى ثِ

ثبقاس،   ّبی همتًی ثب ؾي وَزوابى های   ثیٌی ؾبذتبض ٍیػُ ٍ افتطالی وِ زضثطزاضًسُ ضٍیِ ( ٍ پیف84

ؾبى  ثسیيزضخْت تأهیي اهٌیت ضٍاًی ٍ تغییط ًگبُ آًبى ثِ زؾتگبُ لًبیی ثؿیبض هفیس ٍ هؤثط اؾت.  

گطفتِ اؾات تاب ثاب     ذَز  خٌبیی ثطاؾبؼ هتغیط ؾي، ضٍیىطز ٍ خٌجِ افتطالی ثِ ؾبظٍوبضّبی ؾیبؾت 

گوبضز ٍ هَخجابت   حل هًٗل ثعّىبضی اَفب  ٍ ًَخَاًبى ّوت   قٌبؾبًِ ثِ ضٍیىطزی حوبیتی ٍ ٖلت

خٌاابیی افتطالاای زض لجااب  اَفااب  ثعّىاابض وااِ اظ   آٍضز. ؾیبؾاات انااال  ٍ زضهاابى ایكاابى ضا فااطاّن 

ت گطفتِ، اهطٍظُ زض قٌبذتی وَزوی ٍ ًَخَاًی ًكأ قٌبذتی ٍ خطم قٌبذتی، ضٍاى ّبی خبهِٗ ٍالٗیت

الوللی ٍ لَاًیي ٍ همطضات زاذلی وكَضّب، هَضزتَخِ لطاض گطفتِ اؾات. )ًدفای    لَاٖس ٍ همطضات ثیي

ویفاطی اَفاب     ّبیی واِ اهاطٍظُ زض ظهیٌاِ حماَق     یىی اظ پیكطفت( ثٌبثطایي 16: 1391اثطًسآثبزی 

 ثبقس.   ثعّىبض هی  نَضت گطفتِ، تأؾیؽ یه ؾیؿتن زازضؾی اذتهبنی ثطای اَفب 

ای  آیس ًبْط ثاِ تكاتت، تفاطق ٍ خعیاطُ     افتطالی قسى ًٓبم زازضؾی ّوچٌبى وِ اظ ًبم آى ثطهی

قاسى ًٓابم زازضؾای، ثاِ اٖتجابض       قسى آئیي زازضؾی اؾت. زض ضاثُِ ثب اَفب  ٍ ًَخَاًابى افتطالای  

. ضیكاِ ایاي   1ثیٌی آئیي زازضؾی هتفابٍتی قاسُ اؾات    ثبقس وِ هٌدط ثِ پیف قرهیت هطتىت هی

تَاى ًرؿت زض تفبٍت اَفب  ثب ثعضگؿبالى، ؾپؽ زض تفبٍت ثعّىبضی آًبى ٍ زض ًْبیات   فبٍت ضا هیت

ثیٌی قسُ خؿتدَ ًوَز. هكارم اؾات ایاي تفابٍت زاضای خٌجاِ       ّبی پیف زض هرتلف ثَزى پبؾد

                                                           
. تحَ  ثعّىبضی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى اظًٓط ؾي ٍ خٌؿیت هطتىجبى، ًَٔ خطاین اضتىبثی، اؾتفبزُ اظذكًَت ٍ ثبًس ثاطای  1

ؾابظی    ّبی اذیط اؾات واِ ثاِ ًَثاِ ذاَز ظهیٌاِ افتطالای        قٌبؾی ضٍیساز ثعضگی زض زِّ اضتىبة خطم ذَز اظهٌٓط خطم

زضثابضُ افتطالای قاسى    »(، 1392حؿایي، )  خٌبیی ضا زض ایاي ظهیٌاِ تَخیاِ وطزًاس. )ًدفای اثطًاسآثبزی، ٖلای        ؾیبؾت 

 (58بح چْبضم، ل خٌبیی، ًَقتِ وطیؿتیي الظضغ، تْطاى، هیعاى، چ ، زیجبچِ زض: زضآهسی ثطؾیبؾت«خٌبیی ؾیبؾت
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قٌبؾاای  ّاابی خااطم زض ثحااا اظ هجاابًی افتطالاای قااسى ثیكااتطیي تااأثیط ضا آهااَظُ"حوابیتی اؾاات.  

ثكاطی هَخاَز زض    تَاى اظ هجبًی ویفطقٌبؾی ٍ حمَق  ( ّطچٌس ًوی11: 1394ًیت  بن)پ"اًس. زاقتِ

قٌبؾی ضقسهساض  قٌبذتی ثعّىبضی اَفب  وِ زضلبلت خطم ایي حَظُ ًیع چكن پَقیس. هُبلٗبت ٖلت

ؾبظی َٖاهل ذُط ثعّىبضی اَفب  زاضز تاب اظ ایاي   ای ثط قٌبؾبیی ٍ ذٌثی یبثس، تأویس ٍیػًُوَز هی

ِ    ًٕ اظ هعهيَطیك هب ای قسى ثعّىبضی زض ایكبى گطزز. ثسیْی اؾت اخطای چٌیي تاساثیط پیكاگیطاً

ای اؾت وِ ثب تَخِ ثِ ٍالٗیبت ثعّىبضی اَفب  تكىیل یبفتِ ثبقس ًیبظهٌس ٍخَز ًٓبم زازضؾی ٍیػُ

طایبًِ ٍ ؾبظٍوبضّبی هٌبؾت زض ایي ظهیٌِ ضا زاضا ثبقس. ضٍیىطز پیبهسگطایی ٍ اختٌبة اظ اّسا  ؾاعاگ 

ثبقس. افعٍى ثطایي، ضٍیىطز حوبیتی ٍتطثیتی  ؾبظی زازضؾی اَفب  هی ًیع یىی اظ هجبًی هْن افتطالی 

حبون ثط ًٓبم زازضؾی اَفب ، زض ضاؾتبی تبهیي حك ثط زضؾت تطثیت قسى ایكبى ثَزُ وِ اظ خٌجاِ  

 هفبّین ٍ هَيَٖبت حمَق ثكط لبثل تبهل اؾت. 

ٍ تطثیات َفال قاىل گطفتاِ اؾات، ثاسیْی اؾات واِ اظ          چٌیي  ًٓبهی وِ ثط هجٌبی حوبیت

اثعاضّبی حوبیتی هتٗسز ثْطُ هی گیطز تب ثِ ّس  انالی ذاَز، یٌٗای اناال  ٍ تطثیات وَزوابى ٍ       

ًَخَاًبى هٗبضو ثب لبًَى ًبیل آیس. ّس  انلی ٍ اٍلیِ ًٓبم ٖسالت ویفطی اَفب ، حوبیات ٍ وواه   

ًوَزى آًْبؾت. اهب هَئَ اؾبؾی ایاي اؾات واِ زض    پصیط  ثِ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى زض ضاؾتبی خبهِٗ

قَز وِ ّوگبى آى ضا ثب ذكًَت، هدبظات ٍ ؾعازّی اؾات.   ای نحجت اظ حوبیت ٍ تطثیت هی ٖطنِ

ّبی ذَز اؾاتفبزُ واطزُ ٍ ثاب تَؾال ثاِ تكاىیالتی        ثٌبثطایي، ًٓبم هَضزثحا ثبیس اظ توبهی ْطفیت

واِ ًٓابم زازضؾای    ضا ٖلٌی ؾبظز. ظیطا تب ظهابًی  اذتهبنی ٍ انَلی، ًگبُ حوبیتی هَضز ازٖبی ذَز

هبًس ٍ واَزن ًیاع    ًتَاًس ضٍیىطز حوبیتی ذَز ضا اثجبت وٌس، ضٍیىطز هعثَض، زض حس یه ازٖب ثبلی هی

ًؿجت ثِ الاساهبت چٌایي ًٓابهی ثاسثیي ثاَزُ ٍ ثاب آى         ثب تَخِ ثِ شٌّیت هَخَز ٍ هتٗبض  اظ آى،

َلجس. اظ ایي ضٍ  وبیتی یه ًگبُ ٍیػُ اؾت وِ ؾبذتبض ٍیػُ هیًگبُ ح همبثلِ ذَاّسوطز. ثسیْی اؾت، 

 تَخِ ثِ ؾبذتبض زازضؾی اَفب  زض هطاحل هرتلف زازضؾی اهطی يطٍضی اؾت. 

تطیي ؾٌس ثیي الوللی زضحَظُ حمَق وَزن زض ثٌاسّبی  ٌَٖاى هْن وٌَاًؿیَى حمَق وَزن، ثِ

فاطاٍاى ثاط ضاُ اًاساظی ایاي تكاىیالت       تأویاس   اظ لَاٖس پىاي،  14ٍ ّوچٌیي هبزُ  40هرتلف هبزُ 

ِ   یىی اظ هْناذتهبنی زاضز. ظیطا  ثیٌای تكاىیالت    ّابی ًواَز ضٍیىاطز افتطالای، پایف      تاطیي ٖطنا

زض ضاؾاتبی اٖواب     1392ویفاطی  اذتهبنی زضحَظُ زازضؾی اَفاب  اؾات. لابًَى آیایي زازضؾای     

ؽ ًْبزّبی خسیسی زض ایي ّبی افتطالی زض ٖطنِ ًٓبم ٖسالت ویفطی اَفب ، السام ثِ تأؾی ؾیبؾت

  پیطٍی اظ یاه ؾیبؾات    .1حَظُ وطزُ ٍ ؾبذتبض هتفبٍتی ضا)ًؿجت ثِ لبًَى ؾبثك(هٗطفی ًوَزُ اؾت

                                                           
ثطضؾی ٍ تحلیل ایي لَاٖس، ظهیٌِ قٌبذت هس  حبون ثط ًٓبم ٖاسالت ویفاطی اَفاب  ضا زضگؿاتطُ ؾیبؾات خٌابیی       . 1

–ّاابی پبؾااد ثااِ ثعّىاابضی اَفااب  زض ًٓاابهی حمااَلی ثؿااب يااطٍضتب هبّیاات ٍ هَلفااِ وٌااس. چااِ ایااطاى، هكاارم هاای
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وٌس وِ تٌْب هطاخٕ ٍ همبهبت ذبنی زض ضاثُِ ثب  خٌبیی افتطالی زض ذهَل اَفب  ثعّىبض، التًب هی

خاطم، پلایؽ ٍیاػُ، زضهطحلاِ     ضؾیسگی ثِ خطاین اَفب  نبلح ثبقٌس. ایي هطاخٕ زض هطحلاِ وكاف   

قًَس. اظ ایي ضٍ  تحمیك ٍ تٗمیت، زازؾطای ٍیػُ ٍ زضهطحلِ ضؾیسگی زازگبُ ٍیػُ اَفب  ضا قبهل هی

ّب زض زٍ هطحلاِ پایف اظ زازضؾای ٍ    ضٍ، ثب تَخِ ثِ خبیگبُ هطاخٕ ًبهجطزُ ٍ ٍْبیف آى هجبحا پیف

 قًَس.زازضؾی، ثطضؾی هی

 

 هرحلِ پیص از دادرسی . 1

پیف اظ زازضؾی، اٍلیي هطحلِ ٍضٍز وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثعّىبض ثِ چطذِ فطآیٌس ویفطی اؾت هطحلِ 

ٍ اظ آى خْت اّویت زاضز وِ احتوب  ثیكتطیي تْبخن ٖلیِ حمَق آًبى زض ایي هطحلاِ ٍخاَز زاضز.   

ِ تَاًاس ثاط وَزوابى ٍ ًَخَاًابى زاقات     ثٌبثطایي ثطضؾی ضٍیىطز افتطالی ایي هطحلِ ٍ تأثیطاتی وِ هی

ثبقس، ثؿیبض لبثل تَخِ ذَاّس ثَز. اظ آًدب وِ اٍلیي ثطذَضز وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثب زؾتگبُ لًبیی زض 

گیطز، ٍ اٍلیي ثطذَضز ًیع اظ لبثلیت تأثیطگاصاضی ثابالیی ثطذاَضزاض اؾات واِ       ایي هطحلِ نَضت هی

ض ایي هطحلاِ خْات   قٗبٔ لطاض زّس،  لصا ؾبهبًسّی ؾبذتب تَاًس الساهبت ؾبیط هطاحل ضا ًیع تحت هی

تط اظ آى اّاسا  هجتٌای ثاط پیكاگیطی ضقاسهساض زازضؾای اَفاب ، اظ        ًیل ثِ اّسا  حوبیتی ٍ هْن

ثبقس. ایي هطحلاِ قابهل الاساهبت پلایؽ ٍ زازؾطاؾات واِ زض ازاهاِ         اّویت ٍیػُ ای ثطذَضزاض هی

 ّب پطزاذتِ ذَاّس قس؛ ثساى

 

 ٍ ًَجَاًاى  پلیس اطفال .1.1

خٌبیی افتطالی   اثُِ ثب اَفب  ٍ ًَخَاًبى، یىی اظ العاهبت اتربش ؾیبؾتایدبز ًْبزّبی ترههی زض ض

ِ   گطٍُ ؾٌی هی زضذهَل ایي ٌٖاَاى اٍلایي    ثبقس وِ ًْبز ترههی پلیؽ ٍیػُ اَفب  ٍ ًَخَاًابى ثا

ای اظ وكَضّب، پلایؽ اَفاب  زض    زض پبضُتطیي ایي ًْبزّبؾت. ٖسالت لًبیی، یىی اظهْن  ًْبز زؾتگبُ

ؿئَ  وكف ٍ ؾطوَثی خطاین اضتىبثی اظ ًبحیِ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى اؾت ٍ ّن هأهَض حب  ّن ه  ٖیي

زیگاط اظ وكاَضّب ایاي زٍ ٍْیفاِ ضا اظ یىاسیگط تفىیاه        گًَِ خطاین. ٍلی زض ثطذی پیكگیطی اظ ایي

 قَز. اًس ٍ پلیؽ اذتهبنی اَفب  فمٍ ثطای پیكگیطی اظخطاین وَزوبى تطثیت هی ًوَزُ

                                                                                                                                              
ِ    پصیط ًجبقس ٍ ثلىِ ثراف  ل تجییيََض وبه خٌبیی( زضلبلت الگَ یب هسلی ذبل ثِ ویفطی)ؾیبؾت ّابیی اظ آى   ّاب یاب خٌجا

 (  139، 1393  ثبتَؾل ثِ الگَ یب هس  زیگطی لبثل ثطضؾی ٍتحلیل ثبقس.)زلوبؼ هبضتی،
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ای ثِ خبیگبُ ٍ هَلٗیت پلیؽ زض پیكاگیطی   حمَلساًبى ویفطی تَخِ ٍیػُ قٌبؾبى ٍ اهطٍظُ خطم

ثبقس. وَزوابى   خبیگبُ ٍ ٖولىطز پلیؽ هی  . ایي اهط ًیع، ًبقی اظ تغییط ضٍیىطز ثِ 1اظ ثعّىبضی زاضًس

ّبی پیكاگیطاًِ   ٍ ًَخَاًبى ًیع ثب تَخِ ثِ قطایٍ خؿوبًی ٍ ضٍاًی ذَز ثبیس زضوبًَى تَخِ ؾیبؾت

طًس. ًَخَاًی وِ ثِ ّط ٖلت هطتىت ثعّی قسُ، ٌّدبضی ضا ًمى وطزُ، یب هتْن ثاِ آى قاسُ   لطاض گی

ویفطی زض هٗطو تْسیاس ٍ ذُطّابی ثابلمَُ ٍ ثبلفٗال فطاٍاًای       اؾت ثب ٍضٍز ثِ اٍلیي هطحلِ فطآیٌس

ّبی قفب  زض هَضز ثعّىبضاى ًَخَاى، ؾیبؾت یىؿبى زض ثطذاَضز ثاب ثعّىابضاى     اؾت. ًجَز ؾیبؾت

ٓط اظ قطایٍ ؾٌی، ًجَز وبزض ثب تدطثِ ٍ هترهم زض ظهیٌِ ثعّىبضی وَزوابى ٍ ًَخَاًابى ٍ   ً نط 

ِ   ّبی پیكگیطاًِ، وَزن ضا ٍاضز چطذِ ضیعی ثطًبهِ ًساقتي ضاّجطز زض َط  تٌْاب زض     ای هیىٌس واِ ًا

رابش  ّبی ثعّىبضاًِ ٍی ًتیدِ ای ًرَاّس زاقات، ثلىاِ ثاب ات    ّبی وكف ٍ خبشثِ ثْجَز ٖلل ٍ اًگیعُ

ویفاطی، ٍی ضا ثاطای اضتىابة     ّبی لْطآهیع ٍ ثطچؿت ظًی ًبقی اظ توبؼ ٍی ثب ًٓبم ٖسالت ؾیبؾت

ّبی آیٌسُ ٍ ثطٍظ ضفتبضّبی هربَطُ آهیع آهبزُ هی وٌس. ثٌبثطایي ثطای خلاَگیطی اظ ثاطٍظ چٌایي     ثعُ

 زاقت.  وَزوبى ًٍَخَاًبى تَخِ  تأؾیؽ پلیؽ ٍیػُ  ًتیدِ ًبذَاؾتِ ای، ثبیس ثِ

ُ   ثس ّابی اذتهبنای وَزوابى ٍ    یي هٌَٓض، زض وكَضّبیی وِ ؾبثمِ َاَالًی زض اؾاتمطاض زازگاب

ّابی وَزوابى ٍ    قاىل ٍیاػُ ثاطای ضؾایسگی ثاِ خاطم      ًَخَاًبى زاضًس، ثركی اظ ؾبظهبى پلیؽ ثِ 

ًَخَاًبى اذتهبل یبفتِ اؾت. ثب ٍخَز ایي، ّوَاضُ هیبى حمَلساًبى ویفطی يطٍضت تكىیل چٌایي  

ؾبظهبى پلیؽ هَضز اتفبق ًجَزُ اؾت. زض ًٓبم حماَلی ایاطاى، ّیچگابُ ؾابظهبى      ٍاحس ترههی زض

ذبنی ثِ ًبم پلیؽ ٍیػُ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ٍخاَز ًساقاتِ اؾات. الجتاِ، پاؽ اظ تكاىیل زازگابُ        

گبُ ثِ ًتیدِ ًطؾیس. پؽ اظ اًمالة  ، َطحی زض ایي ظهیٌِ هُط  ثَز وِ ّیچ1338وَزوبى زض ؾب  

تالقی ثطای تأؾیؽ پلایؽ ٍیاػُ وَزوابى ٍ ًَخَاًابى ناَضت ًگطفات. ّطچٌاس        اؾالهی ًیع، ّیچ 

ؾبظهبى پلیؽ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیِ ّبی زضٍى ؾبظهبًی ٍ ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظقای ياوي ذاسهت    

؛ ثاسیْی اؾات   2ثعّىبض ضا فاطاّن آٍضز  تالـ هی وطز تب ظهیٌِ ثطذَضز هتفبٍت ثب وَزوبى ٍ ًَخَاًبى 

وِ ثاب هُاط    وطز. تب ایي دؤَ ذالء ٍخَزی ًْبز هَضز ثحا ضا ثطَط  ًویوِ چٌیي تساثیطی زض ه

، تَخِ هحبفال ٖلوای ٍ زاًكاگبّی ثاِ اّویات      "خطاین اَفب  ٍ ًَخَاًبى الیحِ ضؾیسگی ثِ"قسى 

ویفاطی ٍ   تكىیل چٌیي پلیؿی خلت قس. اظ آًدب وِ هحتَای ایي الیحِ ٍاضز لبًَى آئایي زازضؾای  

                                                           
زضضاؾتبی تَخاِ ثیكاتط ثاِ پیكاگیطی اظ      1384زضؾب    الظم ثِ شوطاؾت وِ ًیطٍی اًتٓبهی خوَْضی اؾالهی ایطاى،. 1

 زض ایي ًیطٍ هجبزضت ٍضظیس.   "پیكگیطی اًتٓبهی هٗبًٍت"ثعّىبضی ثِ تبؾیؽ

خٌابیی چلایؽ زضلجاب  وَزوابى ًٍَخَاًابى       ثطای آگبّی ثیكتط ثٌگطیس ثِ: ثبضاًی، هحوس ٍ خعیٌی، ٖلیطيب؛ ؾیبؾات . 2

هٗبضو ثب لبًَى، هدوَِٖ همبالت ّوبیف پلیؽ ًٍٓبم ٖسالت ثطای وَزوبى ًٍَخَاًابى، زفتطتحمیمابت وابضثطزی پلایؽ     

 . 174ٍ 173،ل1388ًبخب، چبح اٍ ،پیكگیطی 
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زض ًْبیت ثطای ًرؿتیي ثبض، تكىیل پلیؽ ٍیػُ وَزوابى ٍ ًَخَاًابى زض   لبًَى هدبظات اؾالهی قس، 

هبزُ  1ثیٌی گطزیس. حب  ثب تَخِ ثِ تجهطُ  پیف 1392لبًَى آئیي زازضؾی ویفطی ههَة  31هبزُ 

زاضز: تحمیمبت همسهبتی توبهی خاطاین افاطاز    وِ ٌَٖاى هی 1392لبًَى آییي زازضؾی ویفطی  285

آیاس ٍ زازگابُ هاصوَض ولیاِ      هؿتمین زض زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى ثِ ٖول هی ََض ؾب  ثِ ظیط پبًعزُ 

گًَاِ ثاِ شّاي    زّاس؛ قابیس ایاي    ٍْبیفی ضا وِ َجك لبًَى ثطْٖسُ يبثُبى ٍ زازؾطا اؾت اًدبم هی

پلایؽ   هتجبزض گطزز وِ پلیؽ اَفب  خبیگبّی ًساقتِ ٍ ثْتط اؾت ٌَٖاى ایي ٍاحاس ترههای، ثاِ    

يابثُیي    یبثس. زض پبؾد ثبیس گفت وِ ّطچٌاس هُابثك ثاب تجهاطُ هاَضز اقابضُ،       ٍیػُ ًَخَاًبى تغییط

آیس وِ زازگابُ   ّبی اَفب  ضا ًساضًس ٍلی زض ٖول هَاضزی پیف هی زازگؿتطی حك هساذلِ زض پطًٍسُ

  وٌاس، ًحَی ایي هُلت ضا تأییس هی  ًیع ثِ 42اًدبم ثطذی تحمیمبت ضا ثِ ایي ٍاحس اضخبٔ زّس. هبزُ 

زاًاس.   پاصیط های   ظى اهىابى  بظخَیی اظ افطاز ظیط پابًعزُ ضا زضناَضت اهىابى تَؾاٍ ثابظخَی      چطاوِ ث

گیاطز. ثٌابثطایي    وِ زض ّط نَضت، هَاضز خلت ٍ زؾتگیطی تَؾٍ ًیطٍی اًتٓبهی اًدبم های  ّوچٌبى

 پلیؽ ٍیػُ اَفب  زض حیُِ اًدبم ایي ٍْبیف زاضای هٌٗب ٍ هفَْم ثَزُ ٍ ثبیس تكىیل گطزز.  

الوللای هترههایي    اٍلایي وٌگاطُ ثایي   "الوللی ًیع ثط ایي هَئَ هْن  تأویس زاضز.  يخبهِٗ ثی

ٍ اناال  هداطهیي ثاِ     اظ خاطم هیالزی ثطای پیكگیطی  1955  زض ؾب  اظ خٌگحمَق خعا وِ ثٗس 

ِ ، ثاَز  قاسُ   یل تكاى  زض غًَ هلل هتحساثتىبض ؾبظهبى  ذاَز تأؾایؽ چٌایي ؾابظهبى       زض لٌُٗبها

ولیِ وكَضّبی ًٖاَ  تَنایِ واطزُ      ضظُ ثب خطاین اَفب  ٍ پیكگیطی اظ آى ثِاذتهبنی ضا ثطای هجب

هماطضات   12-1الوللی ًیع، هابزُ   اؾٌبز ثیي  زض ضاثُِ ثب( 100: 1389  )نالحی ٍ اهبهی ًویٌی"اؾت.

وَزن، زض ّیچ یاه اظ هاَاز    وٌَاًؿیَى حمَق قسى پلیؽ اقبضُ زاضز ٍلی زض پىي ثِ لعٍم ترههی

ٌٖاَاى   40هابزُ   3هیبى ًیبهسُ اؾات، اهاب زض ثٌاس     ل پلیؽ ٍیػُ اَفب ، ؾرٌی ثِ نطاحتب اظ تكىی

ّب ثِ تأؾیؽ هطاخٕ ٍ ًْبزّبیی وِ ثِ وَزوبى هتْن اذتهبل زاضًس، اّتوبم ٍضظًس ٍ  وطزُ وِ زٍلت

تَاى ایاي اهاط ضا اظ    گطزز، هی اظ آًدب وِ، پلیؽ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى اظخولِ ًْبزّبی هصوَض تلمی هی

 ُ هَضز ثحا اؾتٌجبٌ ًوَز.هبز

    

 رٍیکرد افتراقی ٍ حوایتی پلیس. 1.1.1

ثعّىابضی    هطوع پلیؽ خْت ضؾیسگی ثِ اٍلیي ًتیدِ اذتهبنی ثَزى ؾبذتبض پلیؽ، اذتهبل یه 

ِ   اَفب  اؾت؛ وِ زض ایي  خاطاین اَفاب  ٍ ًَخَاًابى ثعّىابض، زض آى هحال        نَضت تٌْب ضؾایسگی ثا

زاذلی ایي ؾبذتوبى ضا ََضی ؾابهبى ثركایس     تَاى چیسهبى ٍ َطاحی گیطز. ثٌبثطایي هی نَضت هی

وِ یه: هتٌبؾت ثب قطایٍ ؾٌی هربَجیي ٍیػُ ذَز ثبقس ٍ زٍ: ثاِ زٍض اظ المابی ّطگًَاِ احؿابؼ     

ؾبظ، تطثیتی ٍ آهَظقی فطاّن آٍضز. هُبلٗابت   تطؼ، ذكًَت ٍ یب تٌجیِ ٍ ؾطظًف، فًبیی وبهال  آگبُ 
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تاطیي ٖلال ثعّىابضی    ٍالٗیت اؾت وِ هكىالت ضٍحی ٍ ضٍاًی، یىی اظ هْنقٌبؾی ًكبًگط ایي  خطم

ٌَٖاى اٍلیي لاسم،    گطزز. ثٌبثطایي ثِ ذُط هحؿَة هی  تطیي َٖاهلوَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثَزُ ٍ اظ هْن 

ًحاَی ثبقاس واِ ياوي زض ًٓاط       ٍیػُ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثبیس ثاِ    فًبی حبون ثط تكىیالت پلیؽ

ذُط، زض خْت ایدبز آضاهف، تمَیت حؽ اَویٌبى ٍ پیاطٍ آى تٗاسیل هكاىالت      گطفتي ایي َٖاهل

تَخْی ناَضت گیاطز تاب ثاب ایدابز فًابیی        ضٍحی ٍ ضٍاًی آًبى گبم ثطزاضز. زض ٍالٕ ثبیس تالـ لبثل 

هٌبؾت ٍ ّوچٌیي ثطلطاضی اضتجبَی هؤثط ثب اَفب  ٍ ًَخَاًبى، اَویٌبى آًبى خلت قسُ ٍ تطؾی وِ 

گیطز، اظ ثیي ثاطٍز. ٍ زض ًْبیات ایاي ثابٍض زض      َاخِْ ثب پلیؽ زض ٍخَز آًبى قىل هیًبذَزآگبُ زض ه

ٍخَز ایكبى تمَیت گطزز وِ پلیؽ زض همبم یه حبهی یب حتی یه زٍؾت، ثب ّس  ضاٌّوبیی، یبضی 

ٍ حل هًٗالت پیطاهَى آًابى ٍاضز ٖوال قاسُ ٍ ایاي ؾابذتبض ٍیاػُ ثاب آًچاِ واِ آًابى اظ پلایؽ            

ت اؾت. ثبیس توبم تالـ پلیؽ زض ایي ضاؾتب ثبقس وِ َفل ایي ٍالٗیت ضا ثپاصیطز  قٌبؾٌس، هتفبٍ هی

پلیؽ زض ایي خبیگبُ، ثِ زًجب  تٌجیِ اٍ ًیؿت. لُٗب زض چٌیي فًبیی، اَفب  ٍ ًَخَاًبى ثب احؿابؼ  

وٌٌس؛ يوي آًىاِ ًؿاجت ثاِ     پلیؽ پیسا هی زًجب  آى، ًؿجت ثِ  اهٌیتی وِ زاضًس ٍ اَویٌبًی وِ ثِ 

وٌٌس، زض خْت ّوىبضی ّطچِ ثیكتط ثاب ًیطٍّابی پلایؽ     اضتىبثی ذَز، احؿبؼ پكیوبًی هیٖول 

قاَز، قاطوت    ای وِ ثطای آًبى زض ًٓط گطفتاِ های   ّبی ثبظپطٍضاًِ حطوت وطزُ ٍ زاٍَلجبًِ زض ثطًبهِ

ِ   هی اًاس، هداسز ثاِ اضتىابة خاطم ًرَاٌّاس        زؾات آٍضزُ   خَیٌس ٍ زض ًْبیت ثب تدطثِ هثجتی واِ ثا

تطیي الساهبت زض ضاؾتبی المبی ضٍیىطز حوبیتی ٍ افتطالی حبون ثط  اؾت یىی اظ هْن . ثسیْی پطزاذت

اؾات واِ    ٍالٗیات ایاي   وبضگیطی ًیطٍّبی هترهم زض ایي ًْبز اؾات.  پلیؽ اَفب  ٍ ًَخَاًبى ثِ

َى ثاب لابً    هأهَضاى ًیطٍی اًتٓبهی اٍلیي ًوبیٌسگبى خبهِٗ زض ثطذَضز ثب وَزوبى ٍ ًَخَاًبى هٗابضو 

ّؿتٌس. ثٌبثطایي قیَُ ثطذَضز ٍ توبؼ آًبى ثب وَزوبى اظ اثٗبز هرتلف ضٍحای، قرهایتی ٍ لًابیی    

گیاطی ٍ ذكاًَت، اثاط     گطزز. اغوبو ثیف اظحس یاب ؾارت   وٌٌسُ ٍ ثب اّویت تلمی هی ثؿیبض تٗییي

ُ گصاضز. ّطگبُ زض اٍلیي ثطذَضز تهاَیط هُلاَثی اظ زؾاتگب    فَضی ٍ آًی ثط ضٍحیِ وَزن ثطخبی هی

 لًبیی ثط شّي وَزن ًمف ًجٌسز، انال  ثٗسی اٍ زقَاض ذَاّس ثَز.

ّبی افتطالی هبًٌس اؾتفبزُ ًىطزى اظ یاًَیفطم پلایؽ ٍ زض ًٓاط     افعٍى ثطایي تَخِ ثِ ثطذی ضٍیِ

گطفتي پَقكی هتفبٍت ٍ ّوچٌیي اؾتفبزُ ًىطزى ٍ حول تدْیعات پلیؿای هبًٌاس اؾالحِ تَؾاٍ     

اظ هٌٓط پصیطـ خبیگبُ حوبیتی پلیؽ تَؾٍ وَزوبى ٍ   یػُ اَفب ،ّبی ٍ افؿطاى پلیؽ زض والًتطی

ًَخَاًبى ٍ زض ًتیدِ ثطلطاضی اضتجبَی هؤثط، وبضؾبظ ذَاّس ثَز. ظیطا اؾلحِ اثعاض ثىبضگیطی ذكاًَت  

وِ اثطاظ یب تٓبّط ثِ ذكاًَت ثاِ ّاط ًحاَ،      اؾت، ّطچٌس زض ٖول هَضز اؾتفبزُ لطاض ًگیطز؛ زضحبلی

زازضؾای اَفاب  اؾات. ٖاالٍُ ثاطآى، وابضثطز        وبیتی ٍ تطثیتی هَضز ازٖابی ًٓابم   هغبیط ثب ضٍیىطز ح
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. ظیطا چٌایي پلایؽ ترههای    1گطزز ّبی ًٓبهی ًیع زض همبثل وَزوبى ٍ ًَخَاًبى تَنیِ ًوی زضخِ

حل هًٗالت وَزوبى ٍ ًَخَاًبى هٗبضو ثب لبًَى السام ًوبیاس.    ثبیس زض فًبیی غیط پلیؿی، ًؿجت ثِ

گطزز، ثلىِ زض ضاؾتبی خلت اٖتوبز ثایف   ظًی ثِ وَزن هی تٌْب هبًٕ اظ ثطچؿت ضز ًِ ضٖبیت ایي هَا

ِ  اظ پیفِ اٍ ًؿجت ثِ چٌیي ًْبزی اؾت. زضوٌبض توبهی ایي هؿابئل، آًچاِ ثبیاس ًگابُ ٍیاػُ      آى  ای ثا

 ظى زض ظهطُ وبضگعاضاى پلیؽ ٍیػُ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى اؾت.   هجصٍ  زاقت، اؾتفبزُ اظ پلیؽ

 

 زى پلیس .2.1.1

اًتٓبهی، تأهیي اهٌیات فاطزی ٍ ٖواَهی ٍ پیكاگیطی اظخاطاین       یىی اظ اثٗبز انلی هأهَضیت ًیطٍی 

پاصیطی   زٌّسُ یه اختوابٔ، زٍ لكاط ظًابى ٍوَزوابى زض هٗاطو آؾایت       اؾت. زض ثیي افطاز تكىیل

یاي زٍ  پاصیطی ا  زّی ثِ ًیبظّب ٍ خلَگیطی اظ آؾیت هٌَٓض پبؾد  ثیكتطی ّؿتٌس. ًیطٍی اًتٓبهی ثِ

. چٌایي ّاسفی ثاِ ضٍقاٌی زض     2ظى واطزُ اؾات   خصة ٍ ثىابضگیطی پلایؽ   لكط اظ خبهِٗ، السام ثِ 

ویفطی  لبًَى آییي زازضؾی 42ثیٌی هبزُ  ّبی ویفطی هٌٗىؽ گكتِ ٍ هٌدط ثِ پیف گصاضی ؾیبؾت

 قسُ اؾت.

ِ ثاِ  گطزاًاس، تَخا   وَزوبى ٍ ًَخَاًبى هطخح های  ظى ضا زض تكىیالت پلیؿی   آًچِ حًَض پلیؽ

احؿبؾبت ٍ َٖاَف هبزضاًِ ٍ ًَٔ ؾابذتبض ذلمتكابى اؾات واِ واِ ایكابى ضا زض ثطلاطاضی اضتجابٌ         

واَزن زض ؾابیِ   "زیگاط ؾاري،    نویوبًِ ٍ هؤثط ثب وَزن ٍ خلت اٖتوبز ٍی تَاًوٌس هی ؾبظز. ثِ 

ظم ضٍاًای ال  تَاًس اظ اهٌیت  حوبیت ضٍحیِ لُیف ظًبًِ ٍ شٌّیت اختوبٖی وَزن اظ ظى زضخبهِٗ، هی

ّابی ضفتابضی    ( تفبٍت85: 1390ظازُ ٍ ّبقوی  )هله "زض تحمیمبت همسهبتی پلیؽ، ثطذَضزاض قَز.

ّبی ذَز، ضفتبضّبیی هٌبؾات   ظى، زض هبهَضیت  قَز پلیؽ فیعیَلَغیه زض ظًبى ٍ هطزاى ًیع ثبٖا هی

واِ زض   یبثاس  ثعّىبض)یب تحت اتْبم( زاقتِ ثبقس. ایاي هَيأَ آًداب اّویات های      ثب ٍيٗیت وَزوبى 

گٌبُ ثبقٌس ٍ ثاطٍظ   اًس، هوىي اؾت ثی ثؿیبضی اظ هَاضز وَزوبى یب ًَخَاًبًی وِ هَضز اتْبم ٍالٕ قسُ

ًبپصیطی زض آًْب ثابلی ثگاصاضز   ضفتبض ذكي پلیؿی هوىي اؾت اثطات ٍ لُوبت ضٍحی ٍ ضٍاًی خجطاى

ض لبلات یاه هاسزوبض    ظى ثیكاتط ز  وِ ثِ ؾبزگی لبثل خجطاى ًجبقس. ثٌبثطایي ثْتط آى اؾت وِ پلیؽ

ِ   وِ ثط خٌجِ پلیؿی ًمف ذَز تأویاس زاقاتِ ثبقاس،    ْبّطگطزز ٍ ثدبی آى ٌٖاَاى یاه هكابٍض ٍ     ثا

ظى هطتجٍ ثب وَزوبى ٍ ًَخَاًابى،   اؾت وِ ًیطٍّبی پلیؽ  هسزوبض ثطذَضز ًوبیس. ّوچٌیي، يطٍضی 

                                                           
الجتِ ایي ثساى هٌٗب ًرَاّس ثَز وِ ایي افطاز فبلس ّطگًَِ زضخِ ًٓبهی ثبقٌس. ثاسیْی اؾات زضخابت آًابى زض ضٍاثاٍ      . 1

ؾبظهبًی ٍ ازاضی پلیؽ لحبِ هی گطزز اهب زض ثطاثط وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ًجبیاس اؾاتفبزُ گاطزز. چاطا واِ ّواَاضُ یابزآٍض        

 آًبى اؾت.  قرهیت پلیؿی 

 التحهیل قسًس. فبض٘ 1382خسیس، زضؾب   ظى زاًكگبُ ٖلَم اًتٓبهی زضزٍضُ اٍلیي گطٍُ پلیؽ. 2
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حهایالت زاًكاگبّی زض   هٌسی زض ایي حَظُ، ٖالٍُ ثط ت اظ هیبى افطازی اًتربة قًَس وِ يوي ٖاللِ

ّاب، ثاِ    ثبقٌس تب زض اًدبم هبهَضیات   زض ضقتِ ضٍاًكٌبؾی ًیع تحهیل وطزُ  ضقتِ ٖلَم پبیِ اًتٓبهی،

 ًحَ احؿي اًدبم ٍْیفِ ًوبیٌس.   
 

 ًَجَاًاى دادسرای اطفال ٍ .2.1

 گیطًسُ، زازؾطای اَفاب  ٍ ًَخَاًابى   زض ضاثُِ ثب ضؾیسگی ثِ ثعّىبضی اَفب ، یىی اظ هطاخٕ تهوین

نَضت وِ زض ثیكتط وكَضّب، ّطگبُ َفل یب ًَخَاًی وِ ثِ ؾي ثلاَ٘ ویفاطی ًطؾایسُ،     اؾت؛ ثسیي

تفىیاه هطحلاِ هماسهبتی اظ ضؾایسگی     هطتىت خطم قَز، زازؾاطای اَفاب  ٍاضز ٖوال های قاَز.      

وٌٌاسُ ضا زض   َطفی همبم ضؾایسگی  ثبقس، چطاوِ ثی زضزازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى ثب ٖسالت ؾبظگبضتط هی

 زاضز. پی 

زض ظهیٌِ تأؾیؽ زازؾطای ٍیػُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى زٍ زیسگبُ ٍخَز زاضز واِ یىای ٍخاَز آى ضا    

وٌس. َجیٗی اؾت وِ َطفساضاى ّط زٍ زیسگبُ زالیال ذابل ذاَز ضا     الظم زاًؿتِ ٍ زیگطی ًفی هی

ِ   "زاضًس؛ هبًٌس آى وِ  ثاِ   فلؿفِ ٖسم ٍخَز زازؾطا ضا تؿطیٕ زض ضؾیسگی ثِ خطاین اَفاب  ثاب تَخا

زیگط فلؿافِ تؿاطیٕ زض ضؾایسگی ثاِ خاطاین       اًس ٍ ثطذی  ویفطی اَفب  زاًؿتِ اهبضُ ٖسم هؿئَلیت

واِ ایاي تكاَیف ٍ     اَفب  ضا، ايُطاة ٍ تكَیف ٍ ًگطاًی َفال زض هاَضز آیٌاسُ ٍ اثاطات ؾاَئی      

ِ   ايُطاة زض ٍيٕ ضٍاًی  ٍ اخطای ضٍـ : 1391)قابیگبى  "اًاس.  ّبی انالحی ٍ تطثیتای زاضز، زاًؿات

اؾت وِ گطچِ حص  هطاخٕ همسم ثط زازگبُ زضخْات خلاَگیطی اظ    ( اهب ًىتِ حبئع اّویت ایي 339

ِ   ٍضٍز آؾیت   ّبی احتوبلی ثِ َفل نَضت گطفتِ اؾت؛ اهب چٌبًچِ ًْبزّبی همسم ثط زازگؿاتطی ثا

حصفكبى ذَاّس زاقت. ظیطا ثب زض  نَضت اذتهبنی ایدبز قًَس، ٍخَز آًْب هٌبفٕ ثیكتطی ًؿجت ثِ 

ٓط گطفتي تحَالت نَضت گطفتِ ٍ انَ  حبون ثط ًٓبم ٖسالت ویفطی اَفاب  ٍ ًیاع تَنایِ ّابی     ً

ثیي الوللی، اهطٍظُ ایي اًسیكِ ثیكتط هَضز تَخِ اؾت وِ ًْبزّبی همسم ثط زازگبُ، ثِ قطٌ آًىِ ثاب  

ب  ذهَنیت ثعّىبضی اَفب  آقٌبیی وبفی زاقتِ ثبقٌس، هی تَاًٌس پبؾد ّبی هٌبؾجی ضا ثطای اَف

 ِ الولال   ًٓابم ثایي  " ثعّىبض اًتربة ٍ اٖوب  ًوبیٌس ٍ ظهیٌِ ؾبظ ثبظپطٍضی ایكبى گطزًس. ّوچٌبى وا

ٌَٖاى یه ًْبز لًبیی نط  وِ تٌْب ٍْیفِ ایدبز تحمیمابت هماسهبتی ٍ    ثكط ثِ زازؾطا ًِ ثِ حمَق 

  ِ اظ  ٌٖاَاى یاه هطخإ پایف اظ زازضؾای واِ اهىابى اؾاتفبزُ         نسٍضویفط ذَاؾت ضا زاضز، ثلىاِ ثا

گطی، اؾتفبزُ اظ تٗلیك تٗمیت ٍ...زاضا اؾات،  ضاّىبضّبی لًبظزایی ضا ثب اؾتفبزُ اظ ههبلحِ یب هیبًدی

وٌااس ٍ اناال ضا زض ایااي هطحلااِ ثااط لًاابظزایی ٍ تغییااط هؿاایط زازضؾاای ضؾااوی لااطاض   تَخااِ هاای

اّویات  ثكاط ًیاع حابئع     ( ثٌبثطایي تَخِ ثِ ًْبز زازؾطا اظ هٌٓط حمَق 71: 1388)فربضی "زّس. هی

 اؾت.
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زازؾطای ٍیػُ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى، ًْبز هعثاَض زض لابًَى     ًٓط زض هَضز تكىیل اذتال   ثبتَخِ ثِ 

، 221هَخت هابزُ    ، ث1378ِزازضؾی ویفطی  ثیٌی ًگطزیس. ّوچٌیي زض لبًَى آئیي پیف 1338ؾب 

  فات. ثاسیي  گط ٍْبیف زازؾتبى تَؾٍ زازضؼ ٍ یب ثِ زضذَاؾت اٍ تَؾٍ لبيی تحمیاك اًدابم های   

ؾاب  )واِ هٌإ لابًًَی زضایاي      18ًَخَاًبى زض ضاثُِ ثب ثبلغیي ظیط  تطتیت ٖسم ٍخَز زازؾطای ٍیػُ 

ظهیٌِ ٍخَز ًساقت( ّوَاضُ هَضز اًتمبز حمَلساًبى ثَز. زض ًْبیت ثطای ًرؿتیي ثابض ٍ تحات تابثیط    

فب  ّوت گوبقاتٌس  قٌبؾی، ؾیبؾتگصاضاى خٌبیی ایطاى ثِ تأؾیؽ زازؾطای ٍیػُ اَ ّبی خطم آهَظُ

ثیٌای گطزیاس. ّطچٌاس     الیحِ ضؾیسگی ثِ خطاین اَفب  ٍ ًَخَاًبى، چٌیي ًْبزی پیف 14ٍ زضهبزُ 

ویفاطی ٍ لابًَى هدابظات     گبُ تهَیت ًكس ٍ هحتَای آى ٍاضز لابًَى آئایي زازضؾای    ایي الیحِ ّیچ

َ  285اؾالهی گطزیس. زض ًْبیت ًیع تكىیل زازؾطای ٍیػُ ًَخَاًابى زض هابزُ    ى آئایي زازضؾای   لابً

ثیٌی قسُ زض ایاي هابزُ    ثیٌی گطزیس. آًچِ هكرم اؾت زازؾطای پیف پیف 1392ویفطی ههَة 

تَخاِ ثاِ ٌٖبناط اذتهبنای تكاىیالت ٍیاػُ اَفاب ،         یه ًْبز ترههی اؾت ٍ لبًًَگاصاض ثاسٍى   

ِ  گیطز ثِ  زازؾطایی ضا وِ زض هٗیت زازگبُ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى قىل هی طای ای اظ زازؾا  ٌَٖاى قاٗج

اؾت. ثسیْی اؾت زازؾطای وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ًیع هبًٌاس ؾابیط     ٖوَهی ٍ اًمالة پیف ثیٌی ًوَزُ

ًْبزّبی زازضؾی اَفب ، تٌْب زض فطو اذتهبنی ثَزى زاضای وبضوطز هثجتی اؾت ٍ ثب لحبِ هٗبیت 

ؾابذتي ظهیٌاِ    ترههی، ّوچَى حًَض زض هىبى هكتطن ثب هدطهیي ثعضگؿاب ، فاطاّن     زازؾطای

ّبی ذبل ٍ حوبیتی، چاِ ثؿاب    اضتجبٌ اَفب  ٍ ًَخَاًبى ثعّىبض ثب آًبى ٍ ّوچٌیي ٖسم اٖوب  ضٍیِ

ِ   تاط اظ پایف   فمساى چٌیي ًْبزی هبًٌس لبًَى ؾبثك، لبثل زفبٔ ناَضت ترههای ثبقاس.      ثیٌای آى ثا

طتجٍ ثاب  گطفت ٍ توبهی ًْبزّبی ه ای هٌؿدن زض پیف هی ثَز لبًًَگصاض ایطاى، ضٍیِ ثٌبثطایي ثْتط هی

ثیٌی یه ًْابز هداعا    وطز. ثٌبثطایي اگطچِ پیف ثیٌی هی زازضؾی اَفب  ضا ثِ نَضت اذتهبنی پیف

ثبقس، اهاب اظ آًداب واِ     گطایی هی ویفطی اَفب  ّوؿَ ثب الگَی حوبیتی ٍ ضفبُ زض ٖطنِ ًٓبم ٖسالت 

ى ًاساضز، زض  ًْبز هَضز ثحا اذتهبنی ًجَزُ ٍ زضًتیدِ اؾاتمال  وبهال اظ ًْابز لًابیی ثعضگؿابال     

 ویفطی تجییي ًوَز.  ضا زضلبلت یه هس  ضفبّی ٖسالت تَاى آى  ًتیدِ ًوی

تبؾیؽ  نَضت يوٌی ثِ  ثِ   ،1989وَزن  آٍض، وٌَاًؿیَى حمَق الوللی العام زض هیبى اؾٌبز ثیي

ضؾس یىی اظ ههبزیك ایاي ًْبزّاب    هطاخٕ ٍیػُ زازضؾی اَفب  ثعّىبض تَخِ وطزُ اؾت وِ ثِ ًٓط هی

آٍض اؾت وِ ثاِ   الوللی حمَق هسًی ٍ ؾیبؾی اظ زیگط اؾٌبز ثیي الوللی العام زؾطا ثبقس. هیثبق ثیيزا

ایي هیثبق تبویاس   10يطٍضت ًْبزّبی ٍیػُ اَفب  ثَُض يوٌی اقبضُ وطزُ اؾت. زضثٌس ؾَم اظهبزُ 

ًَی ذاَز  قسُ اؾت وِ نغبض ثبیس اظ ثعضگؿبالى خسا ثَزُ ٍ تبثٕ ًٓبهی هتٌبؾت ثب ؾاي ٍ ٍيإ لابً   

لَاٖس پىي ًیع اگطچِ نطاحتب ثِ تكىیل زازؾطای اَفب  اقابضُ ًكاسُ، اهاب ثاِ     14-2ثبقٌس. زضهبزُ 

 وكَضّب تَنیِ قسُ اؾت وِ ولیِ هطاحل ضؾیسگی ثبیس اذتهبنی ثبقٌس.   
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 حیطِ صالحیت  . 1.2.1

تی خاطاین افاطاز   هماسهب  ، زازؾطای اَفب  ٍ ًَخَاًبى ْٖسُ زاض اًدبم تحمیمابت  285هبزُ  ثب تَخِ ثِ 

همسهبتی خطاین افاطاز ظیاط پابًعزُ     ؾب  اؾت؛ تجهطُ ایي هبزُ ًیع ثِ اًدبم تحمیمبت  پبًعزُ تب ّدسُ 

گطزز وِ ثب تَخِ ثِ زاهٌِ ناالحیت ایاي    هالحِٓ هیؾب  زض زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى، اقبضُ زاضز. 

ؾطای ًَخَاًبى للوساز ًوَز. چطاواِ  ثبیس فمٍ زاز _ثب ٍخَز ٌَٖاى آى _زازؾطای هطثََِ ضا  زازؾطا،

ضٍ ٌَٖاى زازؾطای ًَخَاًبى خْت  اظ ایي خطاین افطاز ظیط پبًعزُ ؾب  ضا ًساضز.   نالحیت ضؾیسگی ثِ

تط اؾت. ثبیؿتی تَخِ زاقت ٖسم زذبلت زازؾطا زض ضاثُِ ثب اَفاب    گصاضی چٌیي ًْبزی هٌبؾت ًبم

هبًٌس ؾبیط خاطاین اثتاسا   "ض زازگبُ هُط  گطزز. ثلىِّبی آًبى هؿتمیوب ز ثسیي هٌٗب ًیؿت وِ پطًٍسُ

ضا احطاظ ًوَز، ثاسٍى   ٍ تجهطُ آى  285وِ ثبظپطؼ قطایٍ هبزُ  پطًٍسُ زض زازؾطا هُط  قسُ ٍ ظهبًی

  :1393)ذابلمی  "فطؾاتس.  اًدبم الساهی، پطًٍسُ ضا خْت ضؾیسگی ثِ زازگابُ اَفاب  ٍ ًَخَاًابى های    

، خطاین هٌبفی ٖفت ٍ ّوچٌیي خطاین تٗعیطی زضخِ 340ٍ  306ز ( افعٍى ثط ایي ثِ اؾتٌبز هَا179

 قًَس.   ّفت ٍ ّكت ًیع هؿتمیوب زض زازگبُ نبلح ضؾیسگی هی

ٍخَز زازؾطا ؾجت وبّف تطاون وابض زازگابُ اَفاب  های     هَافمیي ٍخَز چٌیي ًْبزی هٗتمسًس 

ّان ثاب لاطاض هٌإ یاب      قَز. ظیطا ثركی اظ پطًٍسُ ّب اظ هؿیط غیط ضؾوی زًجب  قسُ ٍ ثركی زیگاط  

هَلَفی تٗمیت هَاخِ هی قًَس ٍ اظ ؾیؿتن زازضؾی ذبضج های گطزًاس؛ زض ًتیداِ لبيای زازگابُ      

واِ  _اَفب ، فطنت ذَاّس زاقت تب ثب توطوع ثیكتطی ثِ پطًٍسُ ّبی ضاُ یبفتِ ثاِ هطحلاِ زازگابُ،    

سگی وٌاس ٍ ثاسیي   ضؾای  _لُٗب اظ اّویت ثبالتطی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ زضذَض تَخِ ثیكتطی هی ثبقٌس،

تطتیت ثِ ًحَ قبیؿتِ تطی ثِ اًدابم ٍْابیف ذاَز ّوات گوابضز. ّطچٌاس ثٌابثط ٖمیاسُ ثطذای اظ          

ُ   زذبلت ًسازى زازؾطا زض ثعّىبضی اَفب  ظیط پبًعزُ ؾب  زضحمیمت، ثاِ  "حمَلساًبى،    هٌٓاَض وَتاب

زض  وااطزى هؿاایط ضفاات ٍ آهااس َفاال زض فطایٌااس ویفااطی ٍ اختٌاابة اظ آثاابض ًاابهُلَة حًااَض ٍی 

تاط   ویفاطی هتٌبؾات   هدطهبًِ ًرَضزى ثطَفل ٍ ثالذطُ نسٍض تهاوین   ویفطی ٍ ًیع ثطچؿت  هطاخٕ

ؾاب    وِ هساذلِ زازؾطا زض ضاثُاِ ثاب اَفاب  ثابالی پابًعزُ      ( زضحبلی56: 1385)هْطا "ثطای اٍؾت. 

ًٓاط ّاطزٍ    ثیبًی زیگط لبًًَگصاض ثب لحبِ آضاء هرتلف ٍ اًتربة ضٍقای هیبًاِ،    ثبقس. ثِ تط هی هٌبؾت

قٌبؾای ٍ ّوچٌایي ثاب زض     ّب ٍ هفبّین خطم تبثیط آهَظُ  گطٍُ هَافك ٍ هربلف ضا خلت ًوَزُ ٍ تحت

ًٓطگطفتي غجُِ ٍ ههلحت وَزوبى ٍ ًَخَاًبى، زذبلت زازؾطا ضا زض هَضز گطٍّای اظ آًابى هفیاس ٍ    

 اؾت.  زذبلت زازؾطا ضا هطخح زاًؿتِ  هَثط زاًؿتِ ٍ زض ضاثُِ ثب گطٍّی زیگط، ٖسم 

هٌٕ هساذلِ زازؾطا زض ثطاثط خطاین اضتىبثی تَؾٍ اَفب  زض ثؿتط یه الگَی حوبیتی، ٍ ثُاَض    

وٌٌسُ واِ لبٖاستب هتًاوي     تط الگَی حساللِ هساذلِ، لبثل ثطضؾی اؾت. تٗسز هطاخٕ ضؾیسگی زلیك

ِ آٍضز.  ظهیٌِ تىطاض خطم ضا فطاّن های   ویفطی اؾت، تط َفل زض ٖطنِ ٖسالت حًَض ََالًی ٖجابضت   ثا
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  ویفطی، ثاب الهابق ثطچؿات    زؾتِ اظ تبثٗبى حمَق ویفطی زض پٌِْ ٖسالت  زاض ایي حًَض هست زیگط 

  ازٍیي قاَض، "گیطی َّیت هدطهبًِ ٍ گطایف آًبى ثِ ثعّىبضی هؤثط اؾت.  هدطهبًِ، ثكست زض قىل

اذالت ثٌیابزیي  پطزاظ ایي حَظُ، هٗتمس اؾت، ّط چِ ثیكتط وَزوبى ٍ ًَخَاًبى زض هٗطو هس ًٓطیِ 

ّبی ثیكتطی لطاض ذَاٌّاسگطفت واِ ذاَز     ویفطی لطاض گیطًس، ثبلتجٕ زض هٗطو ثطچؿت ًٓبم ٖسالت

ّابی ثیكاتط ٍ زائوای ٍ     پاصیط، ثاِ ؾاوت ثعّىابضی     زازى ایي الكبض آؾیت  ای زض ؾَق ٖبهل فعایٌسُ

ؾاوی ٍ غیطلًابیی   ًَٖی ٍاوٌف غیط ض  زضٍالٕ اؾتوطاض زض ثعّىبضی ذَاّس ثَز. ثطای ایي لكط ثبیس،

ویفطی ضؾاوی ایاي    ( اظ خولِ هٗبیت اؾبؾی ًٓبم ٖسالت186: 1386ٍ ّیٌع،  )ٍایت "زض ًٓط گطفت.

ّابی زؾاتگبُ ٖاسالت ویفاطی، اًاگ هدطهبًاِ ذاَضزُ ٍ ثاب          اؾت وِ ثعّىبض پؽ اظ ٖجاَض اظ نابفی  

افاطاز خبهٗاِ   خبهِٗ اظَاط    ظًی، پؽ اظ ٍضٍز ثِ  ٖلت وبضوطز ٍآثبض ضٍاًی ثطچؿت ذَضی، ثِ ثطچؿت

ِ  قَز ٍ ثِ ًمف حبقیِ ضاًسُ هی  َطز قسُ ٍ ثِ ٌٖاَاى یاه هداطم ٍ ثعّىابض ازاهاِ        آفطیٌی ذَز ثا

ّبی الغبگطایبًِ اؾت. زض ًگابُ   ویفطی اَفب  هتبثط اظ آهَظُ ؾبظی ٖسالت زّس. اظ ایي حیا، افتطالی هی

ثاط لغاَ یاب هحاسٍز ؾابذتي      قَز؛ لاصا   الغبگطایبًِ، ثعّىبض حبنل ٍ ًتیدِ ٖولىطز ًْبز هحؿَة هی

گطایبى ایي ازٖبی ًٓبم ٖسالت ویفطی وِ ثب پیكگیطی ٍ  اظ ًٓط الغب"قَز.  ویفطی تبویس هی تكىیالت 

: 1394ًیت  )پبن"ای ثیف ًیؿت. وٌٌس، هجبلغِ وٌتط  خطم هطزم ضا زض ثطاثط ثعّسیسگی هحبفٓت هی

ضؾی اَفب ، وِ ّواَاضُ ًگابُ ثاِ    زضهبًی حبون ثط زاز-( زضچبضچَة ضٍیىطز حوبیتی ٍ انالحی138

ّب هُٗاَ  ثاِ اناال  ٍ تطثیات ٍ یاب ثبظؾابظگبضی اختوابٖی وَزوابى ٍ          آیٌسُ اؾت ٍ توبهی تالـ

ٌٖاَاى آذاطیي اثاعاض     هساذلِ ٍ زذبلت ًْبزّبی ویفطی ثِ   ثبقس، تَخِ ثِ الگَی حسالل ًَخَاًبى هی

وبضی زضثطاثط آًابى   ایي اؾت وِ ّیچ ّبی وَزوبى ثستطیي وبض زضثطاثط ذال "ثؿیبضحبئع اّویت اؾت.

( 23: 1381)ٍیٌتط "وطزى. اظ حس ٖول اؾت وِ ثیف   ّوبى اًساظُ ثس اًدبم ًكَز، اهب ٖول ًىطزى، ثِ 

تٌْب ثاِ زًجاب  هدابظات     ویفطی اَفب ، ًِ  زض ًتیدِ چٌیي ضٍیىطزی ثسیي هٌٗبؾت وِ ًٓبم ٖسالت

تب ثِ اّسا  هَضزًٓط ذَز   گیطز، هی  بی لبًًَی ثْطُّ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ًیؿت، ثلىِ اظ ؾبیط ْطفیت

 یبثس.   زؾت 

 

 تطریفات حاکن بر دادسرا. 2.2.1

ایي هكبضوت اٖن اظ هكبضوت َفل، هكبضوتی ثَزى آى اؾت.   ّبی هْن زازضؾی اَفب ، یىی اظ خٌجِ

لبيای وواه    ّابی هرتلاف، ثاِ     هكبضوت ٍالسیي ٍ هكبضوت اقربل ذجطُ هبًٌس هترههبى ضقتِ

اّاسا    زازضؾی هكبضوتی، تهویوی زضذَض ههلحت َفل اترابش وٌاس ٍ ثاِ      وٌس تب ثب ایدبز یه هی

ای ثطذَضزاض اؾات هكابضوت ٍالاسیي ٍ     یبثس. آًچِ زض ایي هیبى اظ اّویت ٍیػُ زازضؾی ٖبزالًِ زؾت

ویفطی  لبًَى آییي زازضؾی 287تَخِ ثِ ًْبز ذبًَازُ زضایي هطحلِ اظ زازضؾی ًَخَاًبى اؾت. هبزُ 



 257 /  (51، )ایپپی  5931ان پاییس و زمست، دوم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال هفتم، شماره  ...داردسی افتراقی اطفال رد اقنون آنیی

 

. 1هبزُ هكبثِ زض لبًَى ؾابثك زاضز   تَخْی ًؿجت ثِ ثبتَخِ ثِ ایي ٍالٗیت، تغییط لبثل 1392ههَة 

، زض خطیبى تحمیمبت همسهبتی ثبظپطؼ هىلف اؾت زض ٍّلِ اٍ  ًَخَاى ضا ثِ ٍالسیي 287َجك هبزُ 

حمیمای یاب     زؾتطؾی یب اهتٌبٔ اظ پصیطـ آًبى ثاِ ّاط قارم     یب ؾطپطؾت لبًًَی یب زضنَضت ٖسم

هماسهبتی تَؾاٍ     حمَلی وِ ههلحت ثساًس ثؿپبضز. ثسیْی اؾت زض ضاثُِ ثاب اَفاب  واِ تحمیمابت    

وٌاس   گیطز، ًْبز نبزض وٌٌسُ ایي لطاض لبيی زازگبُ اؾت. ایي هبزُ زض ازاهِ ثیبى هی زازگبُ اًدبم هی

پاصیط اؾات.    ىابى وِ زض نَضت يطٍضت، اذص وفیل یب ٍثیمِ تٌْب اظ هتْوابى ثابالی پابًعزُ ؾاب  اه    

گطزز وِ تٌْب لطاض نبزضُ زض ایي هطحلِ ثطای اَفاب  ؾاپطزى آًابى ثاِ ٍالاسیي       ثٌبثطایي هكرم هی

زّی ثِ اَفب  ثعّىابض   اؾالهی زض ثحا پبؾد لبًَى هدبظات 88اؾت. چٌیي ضٍیىطزی ّوؿَ ثب هبزُ 

س زض ایاي حاَظُ،   ّابی ٍاحا   اؾت. زض ًتیدِ ثِ پیطٍی اظ لبًَى هدبظات ٍ زض ضاؾتبی اٖوب  ؾیبؾات 

تٌْب زض هطحلِ اٖوب  هدبظات، ثلىِ زض فطایٌس زازضؾی ًیع هَضز تَخِ لطاض گطفتاِ    زذبلت ذبًَازُ ًِ

ثعّىابض اؾات. ًبگفتاِ     قٌبؾی ثؿیبضی زض ضاثُِ ثب اَفب   اؾت. چٌیي ضٍیىطزی زضثطزاضًسُ آثبض خطم

ویفطی اَفب  زض ًیل ثاِ اّاسا     تطیي اثعاضّبی ًٓبم ٖسالت پیساؾت وِ حًَض ذبًَازُ، یىی اظ هْن

ویفاطی   هاَضز َفال زض فًابی ٖاسالت     ًحَ اظ حًَض ثای   وِ ثسیي ّوچٌبى  تطثیتی ٍ حوبیتی اؾت،

هدطهبًاِ ٍ پاصیطـ آى تَؾاٍ ًَخاَاى ثعّىابض       خلَگیطی قسُ ٍ َجیٗتب هابًٕ اظ الهابق ثطچؿات    

ضی زض اَفاب  ٍ ًَخَاًابى ضا   تطیي زالیل ثجبت ثعّىب قٌبؾی ًیع یىی اظ هْن ّبی خطم یبفتِگطزز.  هی

زاًس. ثب تَخِ ثِ ایي هجبحا،  ّبی ؾعاگطایبًِ زؾتگبُ لًبیی زضؾٌیي وَزوی هی تدطثِ ویفط ٍ پبؾد

وِ لطاضّبی ؾبلت آظازی ضا نطفب زض قطایٍ ذبنی هدبظ زاًؿتِ ٍ لطاضّابیی ضا  ًیاع واِ     287هبزُ 

ؾب   18تب15ضت ٍ زض ضاثُِ ثب افطاز هوىي اؾت هٌتْی ثِ  لطاض ؾبلت آظازی گطزًس، زض نَضت يطٍ

گطزز.  للوساز هی انل هساذلِ وویٌِ ای حمَق ویفطیههساق ثبضظی اظ تَخِ ثِ   تدَیع ًوَزُ اؾت،

ٌَٖاى آذطیي ٍؾایلِ ٍ زض حاسالل هاَاضز      ویفطی ثِ انل حسالل هساذلِ، هتًوي تَؾل ثِ حمَق"

ل، ظهیٌاِ تَؾال ثاِ ؾابیط ًْبزّابی      ( ّوچٌبًىِ ضٖبیت ایاي انا  95  :1390)ًَثْبض "يطٍضی اؾت.

ثعّىابض ٍ   زیگط، ثب تَخاِ ثاِ ههابلح ٖبلیاِ اَفاب        ٖجبضت  تطثیتی ضا فطاّن ذَاّس ًوَز. ثِ–انالحی

فطایٌس   ویفطی زض ایي ذهَل، گطایبًِ الساهبت ًْبزّبی ٖسالت يطٍضت ثطذَضزاضی اظ هبّیت حوبیت

ِ    ضؾیسگی ضؾوی ویفطی ّوَاضُ ثاِ   اٖواب  ٍاواٌف ثاِ ثعّىابضی اَفاب  ٍ        ٌٖاَاى آذاطیي گعیٌا

 قَز.   ًَخَاًبى، تلمی هی

                                                           
ویفطی زضهَضز اَفاب  ٍ ًَخَاًابى ضا ثاسٍى لحابِ ؾلؿالِ       آى ّطًَٔ لطاض تبهیي 1ٍ تجهطُ  224زض لبًَى ؾبثك هبزُ . 1

زیگاط ثاِ    التعام ٍلی یبؾطپطؾت لبًًَی یاب ّاط قارم     -1:ثیٌی وطزُ ثَز وِ ٖجبضتٌس اظ هطاتجی ٍ زض ٖطو یىسیگط پیف

ؾپطزى ٍثیمِ هٌبؾت اظ َط  ٍلی یب ؾطپطؾات َفال یبقارم     -2حبيطوطزى َفل زضهَاضز لعٍم ثب تٗییي ٍخِ التعام. 

 ًگْساضی هَلت َفل زضنَضت ٍخَز قطایٍ لبًًَی.   -3زیگط. 
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 هرحلِ دادرسی. 2

زازضؾی زض فطآیٌس ویفطی اّویت ثؿیبضی زاضز. ظیاطا، زض ایاي هطحلاِ اؾات واِ ؾطًَقات        هطحلِ 

  زضگؿتطُ حمَق" قَز. ثعّىبضاى تٗییي هی  ویفطی ثِ ّبی حمَق ویفطی ٍ ًَٔ یب هبّیت پبؾد زَٖای

تطی ثطذَضزاض اؾات. چاطا واِ وَزوابى ٍ      هطحلِ اظ حؿبؾیت ثیف ٍ ًَخَاًبى، ایي وَزوبى  ویفطی 

ثعّىبض زض هطحلاِ ضقاس ٍ پاطٍضـ لاطاض زاضًاس ٍ اترابش ّطگًَاِ تهاوین اظ ؾاَی ًٓابم             ًَخَاًبى

زض ایاي هیابى،   ( 133: 1393  )ًیابظپَض "ضفتبضی آًبى تأثیطگصاض ثبقس.  تَاًس زض آیٌسُ ویفطی هی ٖسالت

تطیي َٖاهال زض هجابضظُ ثاب ثعّىابضی     وٌٌسُ حىن ثطای وَزوبى ٍ ًَخَاًبى، یىی اظ هْنهطخٕ نبزض 

ثبقاس   تَخِ هی هطحلِ لبثل  ثٌبثطایي آًچِ زض ایي  آیس.ایي زؾتِ ٍ پیكگیطی اظ تىطاض آى، ثِ قوبض هی

اَفاب ،   ویفاطی    زضحاَظُ حماَق  ّابی اذتهبنای ثاطای اَفاب  ٍ ًَخَاًابى اؾات.        تكىیل زازگبُ

ُ  ّبی حمَلی ثب ضغجت ٍ اؾتمجب  فطاٍاى زض خْت اذتهبنی  تبًِ اوثط ًٓبمذَقجر ّاب   ًوَزى زازگاب

وٌٌاسُ ثاِ    تطیي ًْبز ذبل ضؾایسگی  ًَخَاًبى، لسیوی ٍ  ّبی اَفب   وِ زازگبُ اًس. چٌبى ثطزاقتِ  گبم

 294ـ هابزُ  گصاض ایطاى ًیاع ثاب ًگابض   . لبًَى1ًَخَاًبى ّؿتٌس ٍ   ضفتبضّبی هٗبضو ثب لبًَى وَزوبى 

ًَخَاًابى   ٍ   ثیٌی زازگبُ اذتهبنی ثطای وَزوبى پیف ، ثِ 1392لبًَى آئیي زازضؾی ویفطی ههَة 

ًَخَاًبى هثجت ثَزُ ٍ زازگبُ آًبى  ٍ  گصاض زض خطاین اَفب   گوبقتِ اؾت. زض ٍالٕ ضٍیىطز لبًَى ّوت 

ٍ ًَخَاًابى    گی ثِ خاطاین اَفاب   اذتهبنی لطاض زازُ ٍ قیَُ افتطالی ضا زض ضؾیس ّبی  ضا خعء زازگبُ

 (271: 1393اؾت. )هْبثبزی  ثطگعیسُ

ٍ وٌتاط  هداطهیي    اظ زازگبُ ثعضگؿبالى زاضز، ظیطا تٌْب ٍْیفِ هدبظات  ایي زازگبُ اّویتی ثیف 

زازگبُ اؾات واِ اظ ضّگاصض     ضا ثطْٖسُ ًساضز؛ ثلىِ هؿئَلیت هطالجت ٍ انال  اَفب  ًیع ثطْٖسُ ایي  

لعٍم قٌبؾبیی قرهیت ٍ ٖلل " ت ٍ پبؾد ّبی ثبظپطٍضاًِ تحمك هی یبثس. اظ ایي ضٍ،نسٍض آضاء هٌبؾ

هٌَٓض پیكگیطی اظ تىاطاض خاطم،    ٍ تطثیت یب زضهبى ثِ  ّبی ذبل ثطای انال   ثعّىبضی، اخطای ضٍـ 

  تاطیي اًگیاعُ تفىیاه آئایي     هْان   ٍ ًَخَاًبى، قرهیت وَزوبى  ّب ثب تىَیي  اهىبى تغییطزازى ضٍـ

وَزوبى  ّبی ذبل  ویفطی ثعضگؿبالى ٍ تبؾیؽ زازگبُ  زازضؾی  ٍ ًَخَاًبى اظ آئیي  ؾی وَزوبىزازض

اظ  ثیٌی ًْبز زازضؾای هؿاتمل    ( زض ًتیدِ پیف101: 1385  )زاًف"ٍ ًَخَاًبى ضا تكىیل هی زّس. 

ضٍیىاطز  ویفطی ٍ  حوبیتی، ؾجت وٌبضگصاضی الگَی ٖسالت  ؾبظ ٍوبضّبی   ثب ثعضگؿب  ّوطاُ  هدطهیي 

زازضؾای ثاط ياطٍضت هحبوواِ اَفاب  زض فطایٌاس         گطزز. ظیطا چٌیي هس  ؾعاگطایی حبون ثط آى هی

 ویفطی هتساٍ  ٍ هكتطن ثب ثعضگؿبالى تبویس زاضز. 

                                                           
قاس. ّاس  اظ ایاي     قوبلی تبؾایؽ   زض اهطیىبی  بگَ ٍالٕ زض قْط قیى1899اذتهبنی اَفب  زض آپطیل  اٍلیي زازگبُ . 1

ِ  ای ثَز ثطای  اهط، اتربش ضٍـ ٍیػُ  ًحاَی واِ حماَق ذطزؾاب  ٍ خبهٗاِ زض آى تابهیي قاسُ ٍ اظ ثعّىابضی          زازضؾی، ثا

 گطزز. االهىبى پیكگیطی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى حتی 
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  ثیٌای هىابًی هداعا خْات زازضؾای      اذتهبنای، پایف    تطیي ًتبیح تبؾیؽ زازگبُ اظ انلی یىی 

ثعضگؿاب  خلاَگیطی    وِ اٍال اظ اضتجبٌ آًْب ثب هدطهیي  1ثبقس وَزوبى ٍ ًَخَاًبى هٗبضو ثب لبًَى هی

ٍ ضٍحیبت وَزوابى ٍ ًَخَاًابى    ثب قرهیت   ضا هتٌبؾت تَاى فًبؾبظی آى  قَز، ّوچٌبى وِ هی هی

ؾجت اؾت تب اظ احؿبؼ تطؼ ًبقی اظ حًَض زض چٌیي هىابًی    ؾبهبى زاز. توبهی ایي الساهبت ثسیي

ثیكتطی زض همبثل لبيی لاطاض ثگیاطز ٍ پاصیطای تهاویوبت     وبؾتِ قَز ٍ وَزن ثب احؿبؼ آضاهف 

ًمبقی، پَؾتطّبی گَیابی حوبیات اظ     ٖىؽ، تبثلَّبی زازگبُ گطزز. فًبی زازگبُ ضا ًیع ثبیس ثب ًهت 

هترههیي ثعّىبضی اَفب  ّوچٌایي ٖمیاسُ   "ثرف وطز.  وَزن ٍ خوالت آهَظًسُ آضاهف  حمَق 

ٍ تعئیٌبت ؾبلي هحبووِ ًیع هوىي اؾت زض ضٍحیِ اَفب  ّبی زازگبُ  زاضًس وِ ًَٔ چیسهبى نٌسلی

ضٍ ثْتاط اؾات ایاي هَيأَ ضا لاجال هترههایي        ثعّىبض اثط هُلَة یب ًبهُلَة زاقتِ ثبقس. اظ ایاي 

ضٍاًای وكاف واطزُ ٍ لبيای ضا زض خطیابى        ّب ٍ تحمیمابت  قٌبؾی ثب اخطای آظهَى ضٍاًىبٍی یب ضٍاى

( ثٌبثطایي ًیبظی ًیؿت واِ لبيای زض هىابًی ثابالتط اظ     51: 1389ًویٌی  )نالحی ٍ اهبهی "ثگصاضًس.

هیاع، گاطز ّان     اؾت توبهی افطاز حبيط زض زازگبُ، زضاَطا  یه  ؾبیطیي خلَؼ وٌس؛ ثلىِ ثْتط آى 

اًسیكای وٌٌاس.    یاب ًَخاَاى هاتْن ّان      ضٍ ٍ ؾطًَقت واَزن  خوٕ آیٌس ٍ زض ضاثُِ ثب هَئَ پیف

ّابی   ؾَ ثب آهَظُ ًگبُ حوبیتی حبون ثط خطیبى زازضؾی ثَزُ ٍ ّنٖول المبگط  َجیٗتب اظ آًدب وِ ایي 

تاَظی ضا زضواَزن ٍ ًَخاَاى     گطا اؾت، زض ًتیدِ حؽ تحمیط، لدبخت ٍ یب ویٌِ قٌبؾی تٗبهل خطم

  اذتهبنای "  ثاط ایاي،   لبيی ثیكتط ذَاّس ثَز. افاعٍى   ایدبز ًرَاّس وطز ٍ تجٗیت آًبى اظ زؾتَضات 

  ین اَفب ، ٖالٍُ ثاط ضٖبیات ههالحت وَزوابى ٍ ًَخَاًابى ٍ ؾاطٖت      قسى هطاخٕ ضؾیسگی ثِ خطا

)قابهلَ  "اؾات.  ٖلوای ٍ آهابضی ضا ًیاع فاطاّن آٍضزُ      ثركیسى ثِ وبض لًبیی، ظهیٌِ اًدبم تحمیمبت 

ویفای   وبضی ٍ اضتمابی  تْیِ ثیالى  اهط ًیع ثِ ًَثِ ذَز زض اَالٔ اظ ٖولىطز آًبى،  (وِ ایي147: 1389

 زُ هؤثط ذَاّس ثَز.ٖولىطز هطاخٕ ًبهجط

ثب تَيیحبت اضائِ قسُ هكرم گطزیس وِ زازگبُ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ًمكای ولیاسی زض تٗیایي    

ٍ ًَخَاًبى زاضز ٍ یىی اظ هْوتطیي ًْبزّبی تبثیطگصاض زض ًیال    ّبی حبون ثط زازضؾی اَفب  ؾیبؾت

وَزوابى زچابض هكاىل ٍ    "ثِ اّسا  ٖبلیِ زازضؾی اَفب  هی ثبقس. ًجبیس اظ ایي ًىتِ غبفل قس واِ  

ًوبیاس   قًَس. ثٌبثطایي حؿبؾیت ایي زازگبُ ایدابة های   زازگبُ اضخبٔ زازُ هی  لبًَى ثِ ایي  هٗبضو ثب

  تَاًس تجبّی آیٌسُ واَزن  زلت ظیط ًٓط زاقتِ ثبقس، ظیطا یه تهوین اقتجبُ هی وِ اٖوب  ذَز ضا ثِ 

                                                           
وبض وَزوبى ًبؾبظگبض، ثبیس زضؾابلي زیگاطی    ضؾیسگی ثِاَفب  قیىبگَ، خلؿِ زازگبُ ثطای   َجك همطضات لبًَى زازگبُ. 1

تطثیت اَفاب  ؾطپطؾاتی    ٍ  تَاًس ثطای ّسایت، ضاٌّوبیی یب انال   خٌبئی تكىیل قَز . ایي زازگبُ هی غیطاظ ؾبلي زازگبُ 

 ٍ تطثیتی ذبنی زضثبضُ وَزوبى ثعّىبض اٖوب  وٌس.   تٗییي ًوبیس ٍ یب ایٌىِ همطضات تبهیٌی
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ِ طایي چٌیي زازگ( ثٌبث46: 1391)هٗٓوی  "ٍ ًَخَاى ضا زض پی زاقتِ ثبقس. ّابی   بّی ثب اخطای ضٍیا

ثیٌی تطویجی ٍیػُ، ؾاٗی زض اًدابم ّطچاِ ثْتاط ٍْابیف ذاَز زضلجاب  وَزوابى ٍ          همتًی ٍ پیف

گطزز تطویت خسیس زازگبُ  هیبى هْن تلمی هی  ًَخَاًبى هٗبضو ثب لبًَى زاضز. زض ًتیدِ آًچِ زض ایي

 آى پطزاذتِ ذَاّس قس؛ ٍ حیُِ نالحیت آى اؾت وِ زض ازاهِ ثِ 

 

 صالحیت حیطِ .1.2

هَئَ ثؿیبض هْن زض ضاثُِ ثب ایي ًْبز اذتهبنی، زاهٌِ نالحیت زازگبُ ٍیػُ وَزوبى ٍ ًَخَاًابى  

وٌس وِ زازگابُ ًابهجطزُ    هٌسی ثیكتط اظ تبثیطات هثجت چٌیي ؾبذتبضی، ایدبة هی اؾت. خْت ثْطُ

  بى ثبقاس. ذابضج  توبهی خطاین وَزوبى ٍ ًَخَاًا  ای زض اضتجبٌ ثب ضؾیسگی ثِ  ٍاخس نالحیت گؿتطزُ

ّب هغابیط ثاب ضٍیىاطز     ًَٔ زازگبُ ای اظ خطاین، ثَیػُ خطاین قسیس، اظ قوَ  نالحیت ایي  وطزى زؾتِ

زازگبُ  خطاین قسیس، یه   اَفب  اؾت. ثَیػُ آًىِ هطخٕ ضؾیسگی ثِ حوبیتی ٍ تطثیتی ًٓبم زازضؾی 

هیي ذُطًبنِ ثعضگؿب ، فاطاّن  ترههی ثبقس وِ ظهیٌِ اضتجبٌ چٌیي وَزوبى ٍ ًَخَاًبًی ضا ثب هدط

ِ  تبثیط هحیٍ آى لطاض هی  وٌس. افعٍى ثط ایي، لًبت چٌیي زازگبّی ذَاُ ًبذَاُ تحت هی   گیطًس ٍ چا

    ثؿب ضٍیىطز ؾعازّیِ حبون ثط آى ضا زض هَاخِْ ثب وَزوبى ٍ ًَخَاًبى هٗبضو ثب لبًَى ثىبض گیطًس.

  زاضز: گًَِ ثیابى های   ایي 304ًَخَاًبى هبزُ قرهی زازگبُ اَفب  ٍ  زض ضاثُِ ثب حَظُ نالحیت 

قوؿی زض زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى ضؾایسگی   ولیِ خطاین اَفب  ٍ افطاز ووتط اظّدسُ ؾب  توبم  ثِ"

ضؾیسگی ثِ خطاین ثبلغیي ظیاط ّداسُ ؾاب  ضا      گطزز وِ ثطذال  لبًَى ؾبثك، هالحِٓ هی "قَز. هی

ٍ تَخِ  1وبى ٌَٖاى ًوَزُ وِ گَیبی تغییط ضٍیىطز لبًًَگصاضًیع زض ّوبى هبزُ ٍ ثالفبنلِ ثٗس اظ وَز

اًساظُ وَزوبى ٍ ًبثبلغبى ًیبظهٌاس حوبیات ّؿاتٌس.     ؾب  ًیع ثِ 18ثِ ایي ٍالٗیت اؾت وِ ثبلغیي ظیط

ثیٌی قسُ زض لبًَى، زض ثؿتط الگَی حوابیتی   ّبی پیف گصاض ثب افعایف گؿتطُ حوبیت ثٌبثطایي لبًَى

تجٕ آى وبّف حَظُ نالحیت  ویفطی ٍ ثِ  َزُ اؾت. ظیطا وبّف ؾي هؿئَلیت ٍیػُ اَفب  السام ًو

  ٖلت ضٍیىطز ؾعازّی حابون ثاط آى،   ویفطی اؾت وِ ثِ   هطاخٕ ترههی اَفب  اظ آثبض الگَی ٖسالت

                                                           
زاًاس ٍ   ویفطی ؾبثك وِ اثتسا فمٍ خطاین اَفب  ضا لبثل ضؾایسگی زض زازگابُ اَفاب  های     لبًَى آئیي زازضؾیثطذال  . 1

قاَز )واِ    ؾب  ًیع زض زازگبُ اَفب  ضؾایسگی های   خطاین ثبلغیي ظیط ّدسُ وٌس وِ ثِ ؾپؽ زضتجهطُ هَاز ثٗس، ايبفِ هی

ؾب  ضا زضوٌابض اَفاب  ٍ    ،  ثبلغیي ظیطّدس304ُزضهبزُ  گَیی حبلت اؾتثٌب ثطهَاضز نالحیت ضؾیسگی ایي زازگبُ زاضز (

ثبقس؛ ضؾیسگی ثِ خطاین افطاز ظیطّداسُ ؾاب  زض زازگابُ اَفاب ، َجاك       شیل یه هبزُ شوط وطزُ وِ حبهل ایي پیبم هی

، لیاس ًىاطزُ اؾات ضؾایسگی ثاِ خاطاین ثابلغیي ظیاط         1378تط زیگط ایٌىِ ثطذال  لابًَى   لبٖسُ انلی اؾت ًٍىتِ هْن

ؾب  ، َجك همطضات ٖوَهی ذَاّسثَز زضًتیدِ ایاي زؾاتِ ًیاع هكاوَ  لَاٖاسحوبیتی ًابْط ثطزازضؾای اَفاب           ّدسُ

 گطزًس. هی
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ًیع زض ضاثُِ ثاب   1392شوط اؾت وِ لبًَى هدبظات اؾالهی ههَة   ثبقس. الظم ثِ هٌبؾت اَفب  ًوی

تسضیدی،  شیال هاَاز    ویفطی طی اَفب ، تغییطاتی زاقتِ اؾت ٍ ثب لحبِ هؿئَلیتویف ؾي هؿئَلیت

ثیٌای   ؾاب  پایف   18تب 9گَیی ثِ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ای ضا زض ضاثُِ ثب پبؾد ،  لَاٖس ٍیػ96ُتب  88

 18ضٍ، نالحیت زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى ًیع زض ضاثُاِ ثاب اَفاب  ٍ ثابلغیي ظیاط       ًوَزُ اؾت. اظ ایي

 زض ًٓط گطفتِ قسُ تب ظهیٌِ اخطای لَاٖس لبًَى هدبظات اؾالهی فطاّن گطزز. ؾب 

ثَز ثاب تَخاِ ثاِ هاالن لاطاض       اؾت. ثْتط هی 304هبزُ  2حَظُ، تجهطُ  هَئَ لبثل تأهل زض ایي

  ؾاب  ثبقاس،   هاتْن فطاتاط اظ ّداسُ     حتی اگط زض ظهبى ضؾایسگی ًیاع ؾاي      زازى ؾي ظهبى اضتىبة،

ضؾیسگی ّوچٌبى زض زازگبُ وَزوبى ٍ ًَخَاًابى    ثیكتط آًبى اظ ضٍیىطز حوبیتی،هٌسی  خْت ثْطُ ثِ

گیطز. ًجبیس اظ ًٓط زٍض زاقت چٌایي ضٍیىاطزی هتابثط اظ الگاَی ٖاسالت ویفاطی ٍ ضٍیىاطز          نَضت

ثبقس. ثسیْی اؾت وِ ّوَاضُ زؾتگیطی  ذُط هی  ؾعاگطایبًِ حبون ثط آى ٍ ّوچٌیي الگَی هسیطیت

هَلإ   لًبیی زض وكف ثاِ    گیطز ٍ ًبتَاًی زؾتگبُ ِ پؽ اظ اضتىبة خطم نَضت ًویٍ تٗمیت ثالفبنل

خطاین اَفب ، ًجبیس ؾجت هحطٍهیت آًبى اظ تساثیط حوبیتی گطزز. آًچِ هْن اؾت ضؾیسگی زض ثؿتط 

اذتهبنی ثب زضًٓط گطفتي هعایبی آى اؾت ٍ لؿوت پبیبًی تجهطُ هكىلی ضا حل ًوی وٌاس. هاالن   

وٌاس. ظیاطا    ًَخَاى زض ظهبى اضتىبة خطم ًیع زؾتگبُ لًبیی ضا ثب هكىل هَاخاِ ًوای  لطاض زازى ؾي 

اَفاب  ٍ ًَخَاًابى اؾات. اظ     8تاب   5زازگبُ اَفب ، نبلح ثِ ضؾایسگی زض ضاثُاِ ثاب خاطاین زضخاِ      

ؾاب     ، ّفات 5، هطٍض ظهابى خاطاین تٗعیاطی زضخاِ     1392زیگط، َجك لبًَى هدبظات اؾالهی  ؾَی

تطیي خطم لبثل تهَض زضحَظُ  ؾبلگی هطتىت ؾٌگیي18حتی اگط ًَخَاًی زض ؾي  ثبقس. ثٌبثطایي، هی

( گطزز ٍ لجل اظ ایٌىِ هكوَ  هطٍضظهبى گطزز، زؾتگیط 5نالحیت ایي زازگبُ )خطم تٗعیطی زضخِ 

ؾب  ذَاّس زاقت وِ لبٖستب ضؾیسگی ثِ خطم چٌایي قرهای زض زازگابُ اَفاب       25قَز حساوثط 

گی زض زازگبُ ثعضگؿبالى اؾت؛ چطاوِ فطز هصوَض، زض زٍضاى ًَخَاًی )لجال  تط اظ ضؾیس ثؿیبض هٌبؾت

 ّبی ٍیػُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى ًیؿت.  ًیبظ اظ حوبیت ؾبلگی( هطتىت خطم قسُ، لصا ثی18اظ 

آى  1الیحاِ ٍ تجهاطُ    315زض ضاثُِ ثب نالحیت شاتی زازگبُ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى تَخِ ثِ هبزُ 

یاه    ؾاَ زازگابُ ویفاطی    گطزز وِ  اظ یاه   ًگبّی ثِ ایي هبزُ هكرم هیضؾس. ثب  هفیس ثِ ًٓط هی

زیگط ایي زازگبُ نطفب زض ضاثُاِ ثاب    نبلح زض ضؾیسگی ثِ خطاین ًَخَاًبى، ترههی اؾت. ٍ اظ ؾَی 

  اؾت وِ هطتىت خطاین هكوَ  ناالحیت زازگابُ ویفاطی    "ًَخَاًبًی"ضؾیسگی ثِ خطاین اضتىبثی 

شوط قسُ اؾت. ثٌابثطایي زض ناَضت    302یه زض هبزُ  زازگبُ ویفطی  قًَس. هَاضز نالحیت یه هی

واِ  _وٌٌسُ ّوچٌبى زازگابُ اَفاب  ٍ ًَخَاًابى      اضتىبة ایي خطاین تَؾٍ ًبثبلغبى، هطخٕ ضؾیسگی

ایي  2لبًَى هدبظات اؾالهی ٍ تجهطُ  88ثبقس. ثبتَخِ ثِ هبزُ  نبلح هی _زازگبّی اذتهبنی اؾت

شوط اؾات واِ ًگابضـ     ن هَضز ثحا اظؾَی ًبثبلغبى ًیع ٍخَز زاضز. الظم ثِ هبزُ، اهىبى اضتىبة خطای
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زض ناَضتی  "تغییط یبفت.  1394زض اثتسا ثسیي نَضت ثَز وِ زض انالحیِ ذطزازهبُ  315اٍلیِ هبزُ 

ثِ   یه یب اًمالة قًَس، وِ اَفب  ٍ ًَخَاًبى هطتىت یىی اظ خطاین هكوَ  نالحیت زازگبُ ویفطی 

ػُ ضؾایسگی ثاِ خاطاین خاطاین اَفاب  ٍ ًَخَاًابى ضؾایسگی          یاه ٍی   ض زازگبُ ویفطیخطاین آًبى ز

 "گطزز. هٌس هی قَز ثْطُ قَز ٍ هتْن اظ ولیِ اهتیبظاتی وِ زض زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى اٖوب  هی هی

تط اظ نَضت وًٌَی آى اؾت ٍ زازگابُ   ََض وِ هكرم اؾت زاهٌِ نالحیت ایي هبزُ گؿتطزُ ّوبى

یه ٍیػُ اَفب  وِ زازگبّی ترههی اؾت ناالحیت ضؾایسگی ثاِ خاطاین اَفاب  ضا ًیاع         ویفطی

یاه   حبيط، خطاین هكوَ  زازگبُ اًمالة زض نَضتی زض زازگبُ ویفطی   زاقت. افعٍى ثط ایي زض حب 

قاَز؛ اظ   گطزًس وِ اظ خولِ هَاضزی ثبقس وِ ثب تٗسز لبيی ضؾیسگی های  ٍیػُ ًَخَاًبى ضؾیسگی هی

تٗسز لبيی ثط زازگبُ ویفطی یه حبون اؾت ضؾیسگی ثاِ چٌایي خطایوای زض زازگابُ      آًدبوِ انل

تَاى ٍخَز لًبت هتٗسز ضا ًىتِ هثجتی ًؿاجت   ویفطی یه لبثل تَخیِ اؾت. ظیطا زض ایي نَضت هی

ثِ لبيی ٍاحسِ زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى تلمی وطز ٍ آى ضا اضخح زاًؿت. ثسیْی اؾت زض فطيای واِ   

گیاطز، ٍضٍز   م اضتىبثی زاذل زض نالحیت زازگبُ اًمالة ثاب یاه لبيای ناَضت های     ضؾیسگی ثِ خط

زازگبُ ویفطی یه ٍ افعایف نالحیت آى ًؿجت ثِ چٌیي خطهی لبثل تَخیِ ًرَاّس ثَز. زض چٌیي 

زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًابى اؾات. ظیاطا زض فاطو ٍحاست        تطیي گعیٌِ، نَضتی لُٗب ثْتطیي ٍ هٌبؾت

ثاَزى   تٌْب ّیچ اضخحیتی ًؿجت ثِ زازگابُ اَفاب  ًاساضز ثلىاِ اذتهبنای        ًِ لبيی زازگبُ اًمالة

هَضخ  651ثبقس. ضأی ٍحست ضٍیِ زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى زلیل هحىوی ثط نالحیت ایي زازگبُ هی

ًیع زض همبم حل اذتال  هیبى زازگبُ اًمالة ٍزازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًابى، زازگابُ اَفاب  ضا      3/8/89

گصاض زضایي هَضز ًیاع ثبیؿاتی ثاب زض ًٓاط گاطفتي ههالحت        ًؿت. ثٌبثطایي ؾىَت لبًَىزا نبلح هی

یه ٍیاػُ   وَزن تفؿیطگطزز. ثٌبثطایي اظ آًدب وِ اَفب  ٍ ًبثبلغبى اظ گؿتطُ نالحیت زازگبُ ویفطی 

ًَخَاًبى ذبضج قسُ ٍ نالحیت ایي زازگبُ هحسٍز قسُ اؾت، تغییط نَضت گطفتِ زض ًگابضـ هابزُ   

ضٍ لبثل زفبٔ اؾت. اهب ایطاز اؾبؾی ثط ایي هبزُ  ّبی زازضؾی اَفب  ثَزُ ٍ اظ ایي َ ثب آهَظُّوؿ 315

انَال خطاین ؾاٌگیي    ّوچٌبى ثبلی اؾت. ظیطا ثب تَخِ ثِ ایٌىِ خطاین هكوَ  نالحیت ایي زازگبُ،

یٌای  ث نَضت ترههی پایف  گطزز وِ چطا چٌیي زازگبّی ثِ ایي ؾؤا  هُط  هی ثبقٌس،  ٍ هْوی هی

زضیاه زازگابُ اذتهبنای      تط ّؿاتٌس،  وِ ؾبیط خطاین ًَخَاًبى وِ لبٖستب ؾجه قسُ اؾت؟ زضحبلی

گاصاض ّؿاتٌس؛    ثسیْی اؾت ًَخَاًبى ًیاع ًیبظهٌاس تَخاِ ٍیاػُ لابًَى       گیطًس. هَضزضؾیسگی لطاض هی

 ؾابظی لَاٖاس زازضؾای     ، یىؿبى1392ویفطی زازضؾی وِ ضٍیىطز ولی همٌي زض لبًَى آییي ّوچٌبى

ویفاطی اَفاب     اَفب  ٍ ًَخَاًبى اؾت. زض ًتیدِ اتربش چٌیي ؾیبؾتی هغبیط ثب اّسا  ًٓبم ٖاسالت 

اَفب  ثَزُ، ثلىاِ هابًٗی ثاط     تٌْب حبوی اظ فمساى ضٍیِ ٍاحس ٍ ٖسم اًؿدبم لَاٖس زازضؾی  ثَزُ ٍ ًِ 

 ثبقس. ؾط ضاُ زؾتطؾی ثِ اّسا  هَضزًٓط هی
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ّطگبُ قرهی هاتْن ثاِ اضتىابة خاطاین     "زاضز:  یبى هیاؾت ث 314هبزُ  1افعٍى ثط ایي تجهطُ 

یه ٍ ضؾایسگی ثاِ ثطذای     هتٗسزی ثبقس وِ ضؾیسگی ثِ ثًٗی اظ آًْب زض نالحیت زازگبُ ویفطی 

ثِ توبم خطاین اٍ زض زازگابُ ویفاطی     ٍ یب اَفب  ٍ ًَخَاًبى اؾت،2زیگط زض نالحیت زازگبُ ویفطی  

ای ّوچٌبى ٖولىطز ًٓبم زازضؾی اَفاب    بش چٌیي ضٍیِپطٍايح اؾت ثب اتر "قَز. یه ضؾیسگی هی 

ٍ زض ًتیداِ اظ   1ذُط تجیایي ذَاّاس قاس     ویفطی ٍ ّوچٌیي الگَی هسیطیت  زض ثؿتط الگَی ٖسالت

گطایی ویفطی فبنلِ ذَاّس گطفت. ظیطا زض چٌیي ثؿتطی ٖوَهب ثاط اضازُ آظاز هداطهیي ٍ    الگَی ضفبُ

ّبی هجتٌای ثاط ٖاسم     طهبى تبویس گطزیسُ ٍ اتربش ؾیبؾتهدبظات آًْب ٍ ّوچٌیي وٌتط  خطم ٍ هد

گاطزز. ّوچٌایي    گصاضاى اظ ضٍیىاطز ضفابُ گطایبًاِ های     تؿبّل ٍ تؿبهح، ؾجت فبنلِ گطفتي ؾیبؾت

الگَی ٖسالت ویفطی يوي تبویس ثط يطٍضت هحبووِ اَفب  زض فطایٌس ویفطی هتساٍ  واِ ٖواستب   "

خبهٗاِ قاٌبذتی ٍ ظیؿات      قاٌبذتی،  ّابی ضٍاى  تفابٍت   ثطای ثعضگؿبالى تساضن زیسُ قاسُ اؾات،  

گیطز ٍ ثب توطوع ثط هفَْم هؿئَلیت ویفطی ٍ ٌٖبنط  قٌبذتی هیبى اَفب  ٍ ثعضگؿبالى ضا ًبزیسُ هی 

: 1392 )غالهای  "پاطزاظز.  گیطاًِ ًؿجت ثِ اَفب  ثعّىبض های  ّبی ویفطی ؾرت ثِ تَخیِ ٍاوٌف  آى،

یه زض ضاثُِ ثب ؾبیط خطاین ًَخَاًبى،   زازگبُ ویفطی ( ثب ایي تَيیحبت، افعایف گؿتطُ نالحیت95

هساض تفؿایط   گطایبًِ ٍ وَزن ثٗلت ثطٍظ چٌیي تجٗبت ًبذَقبیٌسی، زض ثؿتط یه الگَی حوبیتی، ضفبُ

 ًرَاّسقس.  

  

 راىگ کٌص. 2.2

ّب ٍ ثَُض ٍیػُ زض زؾاتیبثی ثاِ اّاسا      ای زض اخطای ضٍیِ وٌٌسُ  گطاى زض ّطحَظُ ًمف تٗییي وٌف

زیگاط ًیاطٍی اًؿابًی زاضای     وٌٌس؛ ثِ ثیابًی   َضزًٓط زؾتگبُ لًبیی ٍ ًٓبم زازضؾی اَفب  ایفب هیه

ِ  ّب، توبیالت ٍ تَاًوٌسی ثیكتطیي تبثیط زضوبضآیی ؾبظهبى اؾت. قٌبذت اًگیعُ تٌْاب    ّبی وبضوٌبى ًا

اؾات.   ّابی هاَثط ياطٍضی    ّبی نحیح، ضاّجطزّبی هٌبؾت ٍ ثطًبهِ هفیس، ثلىِ خْت اتربش ؾیبؾت

حَظُ اَفب  ثَزُ ٍ اظ توبم اذتیبضات ذاَز    هٌس ثِ ثٌبثطایي ثبیؿتی افطازی ثىبض گطفتِ قًَس وِ ٖاللِ

اناال  ٍ تطثیات     ثْتطیي ًحَ هوىاي ثْاطُ خَیٌاس تاب زض ًْبیات،       ٍ ْطفیت ّبی زؾتگبُ لًبیی ثِ

 وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثعّىبض ٖولی گطزز.  

ّبی ویفاطی   ترههی قسى ضؾیسگی  ویفطی، ؾبظی ٖسالت  یىی اظ ًىبت ثؿیبض هْن زض افتطالی 

زیسُ ٍ هترهم زض توابهی هطاحال ثْاطُ     اؾت. لصا زض حَظُ زازضؾی اَفب  ًیع ثبیس اظ افطاز آهَظـ

اًتٓبضات هَخَز ضا ثطآٍضزُ ؾبظًس. ثِ خْت اّویات ایاي     گطفت تب ثب تَخِ ثِ زاًف ٍ ترهم ذَز،

                                                           
تبثیط ایي الگَ، زضثطذی اظ وكاَضّب اظخولاِ اهطیىاب، ناالحیت ضؾایسگی ثاِ خاطاین هْان ٍ قاسیس اَفاب ، اظ             تحت. 1

 (scott & Steinberg, 2008, 156قسُ اؾت.)ّبی ثعضگؿبالى ؾپطزُ  زازگبُ ّبی اَفب  حص  ٍ ثِ  زازگبُ
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زاضز:  لَاٖاس پىاي هماطض های     22وِ هبزُ  بویس زاقتِ اًس. چٌبىهَئَ، اؾٌبز ثیي الوللی ًیع ثط آى ت

ّبی ثبظآهَظی ٍ ؾبیط َطق آهَظقی زض خْت ایدبز  زٍضُ  تحهیالت ترههی، آهَظـ يوي ذسهت،

ّابی ًَخَاًابى ثىبضگطفتاِ     ای يطٍضی ولیِ وبضوٌبى هاطتجٍ ثاب پطًٍاسُ    ّبی حطفِ ٍ حفّ نالحیت

وَزوبى ٍ ًَخَاًابى هاتْن ثاِ اضتىابة ثاعُ حاك       "اؾت وِذَاّس قس. ایي ًىتِ ثؿیبض حبئع اّویت 

ََض وبهل قطایٍ ؾٌی، هَلٗیت ٍ ًیبظّبی آًبى ضا زض ًٓط  ثطذَضزاضی اظ ًحَُ ضفتبضی ضا زاضًس وِ ثِ

حك ثطذاَضزاضی اظ هحبوواِ   »ثكط هطثٌَ ثِ آًىِ ایي اهط ّیچ یه اظ انَ  اؾبؾی حمَق  ثگیطز، ثی

ِ   فمساى تًویي زؾتطؾی ثِ ضًٍس لًبیی هٌبؾت، ثِّطحب    ضا ًمى وٌس. ثِ «ٖبزالًِ   هٌٗبی حك ثا

تطیي ًگطاًی اؾت وِ زضهَضز حمَق واَزن ٍخاَز    ضؾویت قٌبذتِ قسُ ّط فطز هتْن ثِ ثعُ، انلی

( زضذهَل وَزوبى ٍ ًَخَاًبى، ایي ًىتاِ ضا ًجبیاس فطاهاَـ واطز واِ      136: 1387)الیبؾی "زاضز.

ٖلت تًٗیف تَاى  ضؾبًٌس. لصا ثِ  هِ ثِ زیگطاى ثِ ذَز نسهِ هیاَفب  ًبؾبظگبض ٍ ثعّىبض، لجل اظنس

ٍ همبٍهت ضٍحی، ّطگًَِ الساهی وِ هَخت تملیل تَاًبیی آًبى قَز، خع ترطیت آؾاتبًِ همبٍهات ٍ   

پصیطی ضا زٍ چٌساى هكاىل ٍ زض ًتیداِ،    ای ثِ ّوطاُ ًساقتِ ٍ هتٗبلجب انال   قرهیت آًبى ًتیدِ

 سُ ضا ثالاثط ذَاّس ًوَز.ق  ّب ٍ اٍلبت نط  ّعیٌِ

گاطاى، ایاي گاطٍُ شیال زٍ ٌٖاَاى       ثب تَخِ ثِ ترهم، ًَٔ فٗبلیات ٍحاَظُ اذتیابضات واٌف      

ّابی   گطزًس. ثبیس تَخِ زاقت یىای اظ هْوتاطیي ًاَآٍضی    گطاى لًبیی ٍ پیطالًبیی ثطضؾی هی وٌف

ٍ تَخِ ثِ ایي  گطاى پیطالًبیی قٌبذتي وٌف  ، ثِ ضؾویت1392ویفطی ههَة  لبًَى آییي زازضؾی

 لؿن وبضگعاضاى زض ٖطنِ زازضؾی اَفب  اؾت. 

  

 گراى قضایی کٌص. 1.2.2

گطاى لًبیی، وبضگعاضاًی اؾت وِ زض فطآیٌس لًبیی ٖاسالت ویفاطی اَفاب ، فٗبلیات      هٌَٓض اظ وٌف

زاضًس وِ ثَُض ٍیػُ زض ایي لؿوت نحجت اظ لبيی هترهم اَفب  ٍ ًَخَاًبى ثِ هیبى ذَاّس آهس. 

ّبی زضیابفتی تَؾاٍ    دب وِ ثعّىبضی یب ٖسم ثعّىبضی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ٍ ّوچٌیي ًَٔ پبؾداظ آً

گطزز، ثٌبثطایي هُبلِٗ ایي زؾتِ اظ وبضگعاضاى ٍ تَخِ ثِ ترهم آًْب، ثؿیبض هْن  لبيی هكرم هی

 ًوبیس؛ ٍ زضذَض تَخِ خلَُ هی

ا زض پی زاضز، زالیل ٍ اذتهبنی قسى ضؾیسگی ثِ ثعّىبضی اَفب  ّوچٌبى وِ اّسا  ذبنی ض

آًچِ هؿالن  "ثبقس.  ٖلل ذبنی ًیع زاقتِ اؾت وِ ًبقی اظ ذهَنیبت ٍیػُ ایي ًَٔ اظ ثعّىبضی هی

اؾت قطایٍ، اٍنب ، زالیل ٍ اّسا  ایي لجیل ثعّىابضی زض ٖایي حاب  واِ آى ضا اظ ؾابیط خاطاین       

م هتوابیعی ضا التًاب   ؾبظز، آگبّی اظ ایي اٍناب  اذتهبنای ٍ ًْبیتاب زاضا ثاَزى ترها      هتوبیع هی

ای ثاطای زازضؾای    ّبی حمَلی، قاطایٍ ٍ اذتهبنابت ٍیاػُ    وٌس. ثط اؾبؼ ّویي يطٍضت، ًٓبم هی
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تطیي آًْب زض ًٓط گطفتي لبيای هترهام زض اهاط     اًس وِ اظخولِ هْن ثیٌی ًوَزُ ثعّىبض پیف  اَفب 

ثؿایبض هتفابٍت اظ   ( ثاسیْی اؾات، زًیابی وَزوابى     55: 1385)هْطا "ثبقس.  وَزوبى ٍ ًَخَاًبى هی

گفتابضی،    زًیبی ثعضگؿبالى اؾت. لبيی هتهسی اهَض وَزوبى ثبیس ًؿجت ثاِ ذهَنایبت ضفتابضی،   

ضٍاًی وَزن اَالٖبت وبفی زاقتِ ثبقاس ٍ ٌٖبناط قرهایتی واَزن ضا ثاِ      –ویفیت حبالت ضٍحی

نَضت نالحیت لًبٍت نحیح ًؿجت ثاِ ضفتبضّابی وَزوابى ثعّىابض ضا      ذَثی ثكٌبؾس. زضغیط ایي

 ًرَاّس زاقت.

ثاِ   1392ویفاطی   لبًَى آئایي زازضؾای   410لبًًَگصاض ایطاى ًیع ثبتَخِ ثِ ایي ٍالٗیت زض هبزُ 

هَئَ ترهم لًبت زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى پطزاذتِ ٍ قطایُی ضا ثطای احطاظ ایي ؾوت زضًٓاط  

لحبِ گطزز.  قَز وِ ًگبُ پسضاًِ لبيی زض يوي ضؾیسگی گطفتِ اؾت. هٗیبض زاقتي فطظًس ؾجت هی

ظیطا تب قرهی زض هَلٗیت پسض لطاضًگیطز، هوىي اؾت اظ َفل ثعّىبض ثطزاقات ناحیحی ًساقاتِ    "

 ِ   ( قابیس ثتاَاى گفات،   271: 1393)هْبثابزی  "ای اترابش وٌاس.   ثبقس ٍ ًتَاًس تهوین ثدب ٍ هٌهافبً

واِ َجیٗتاب   ّبی آهَظقی ثبقاس. چطا  گصضاًسى زٍضُ  تطیي ٍیػگی ّبی لًبت ٍیػُ اَفب ، اظخولِ هْن

لًابٍتی    قٌبؾاس،  ّبی حَظُ ٖاسالت ویفاطی اَفاب  ضا ًوای     تَاى تَلٕ زاقت، وؿی وِ زغسغِ ًوی

ّبی الظم ضا ًجیٌاس ٍ ثاسٍى تَخاِ ثاِ      اگط یه لبيی آهَظـ هٌُمی ٍ ٖبزالًِ زاقتِ ثبقس. زض ٍالٕ، 

لابًَى   زضذهَل وَزوبى ٍ ًَخَاًابى هٗابضو ثاب    ٌّدبضّبی ٖلوی حبون ثط ٖسالت ویفطی اَفب ، 

 زٍضگطزز.    ثؿب اظ ضٍیىطز غبلت حوبیت اظ اَفب  ثعّىبض، تهوین گیطی وٌس، چِ 

هٌس ثَزُ ٍ آیٌسُ وَزن یب ًَخَاى هٗابضو ثاب لابًَى     ثٌبثطایي تٌْب یه لبيی هترهم، زغسغِ 

ثطای ٍی هْن ذَاّس ثَز. لصا توبم تالـ ذَز ضا ثط تطثیت وَزن هتوطوع ذَاّاس واطز ٍ اظ ضٍیىاطز    

هساضاًاِ زض   ّب، اختٌبة ذَاّس وطز ٍ ثب تَخِ ثِ انل تفؿیط واَزن   هٗوَ  زض ؾبیط پطًٍسُ ؾعازّی

پاصیطی آًْاب    ایي حَظُ، توبهی اذتیبضات ذَز ضا زض ضاؾتبی تطثیت ّط چِ ثْتط وَزوبى ٍ ثبظ اختوبٔ

هط هْن زاض ثطای تَفیك زض ایي ا پؽ لبيی اَفب  ٍ ًَخَاًبى ٍ یب همبم نالحیت"ثىبض ذَاّس گطفت. 

  تطثیتای،   قٌبؾای، ٖلاَم   خبهٗاِ   قٌبؾای،   ثبیؿتی آقٌبیی وبهل ثِ حماَق اَفاب ، خاطم     اختوبٖی،

اختوبٖی ٍ التهبزی ٍ ؾیبؾی وكَض ذَیف زاقاتِ ثبقاس ٍ ثاطای خلات اٖتوابز       ٍيٕ   ضٍاًكٌبؾی،

بى ضا ضأفت ٍ َُٖفت ٍ نجط ٍ حَنلِ ٖلل ٖسم اًُجبق اختوبٖی آًا   َفل ثبیس ثب هتبًت ٍ ذًَؿطزی،

ثب ضٖبیت هٌابفٕ اختوابٖی     ذُطًبن، هَضز ثطضؾی لطاضزازُ ٍ پؽ اظ قٌبؾبیی ٖلل ثعّىبضی ٍ حبلت 

ثطای ثطلطاضی ًٓن ٍ اهٌیت، ثطای ضفٕ هكىالت ٍ اذتالفبت ذبًَازگی ٍ فطاّن ًوَزى ٍؾبیل اناال   

یؿتی زض زضخاِ اٍ   ( ثٗالٍُ، لبيی اَفب  ثب49: 1386)زاًف "ٍ تطثیت ٍ یب زضهبى آًبى السام ًوبیس.

ّبی وَزوابى ٍ ًَخَاًابى ثبقاس ٍ ّوچٌایي ثاطای پیكاگیطی اظ حاؽ         قًٌَسُ ذَثی ثطای نحجت

ـ  خَیی وِ غبلجب هٌدط ثِ تىطاض خطم هی اًتمبم ّابی اناالحی ٍ    قَز، ّس  اظ زازضؾی ٍ اخاطای ضٍ
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ب اٖتوابزی واِ   تبثیط قرهیت لبيی، وَزن یب ًَخَاى ث  تطثیتی ٍ یب زضهبًی ضا تكطیح ًوبیس تب تحت

 ّبی انالحی، تطثیتی ٍ یب زضهبًی آهبزُ گطزز. ثِ اٍ زاضز ثطای پصیطـ ٍ اخطای ضٍـ

ّوچٌیي لبيی اَفب  ٍ ًَخَاًبى ٍ یب همبم نالحیتساض، ثبیؿتی ثطای هست چٌس ؾب  زضناَضت  

نالحیت زضآى همبم اثمب قَز تب زض يوي ذسهت ثب ٍيإ اختوابٖی، هَلٗیات هحلای هَؾؿابت ٍ      

بی انال  ٍ تطثیت ٍ یب زضهبًی حَظُ هأهَضیت ذَز وبهال آقٌب قَز ٍ ثب آگابّی واِ اظ ضقاس    ّ وبًَى

وٌس ثتَاًاس   خؿوی ٍ تحَالت ضٍاًی ٍ ضفتبضی اَفب  ٍ ًَخَاًبى تحت ًٓبضت ٍ حوبیت ذَز پیسا هی

  ثاط،   ىافعٍى ثط ایي لًبت ٍیػُ اَفب  ثبیس افعٍ آًبى ضا ثطای ؾبظگبضی ثب هحیٍ اختوبٖی آهبزُ ؾبظز.

چطاواِ زاضا ثاَزى     ثطذَضزاضی اظ اَالٖبت حمَلی ثِ هجبحا فطاحمَلی ًیاع اقاطا  زاقاتِ ثبقاٌس؛    

قَز لًبت هصوَض ثتَاًٌس اظ زایطُ غیطلبثل اًُٗب  ٖلن حماَق ذابضج قاسُ ٍ ثاِ      اَالٖبت ؾجت هی

 تطی ثِ خطاین اَفب  ضؾیسگی وٌٌس.   نَضت هٌُٗف

تبض لبيی اَفب  ثب وَزوبى ثعّىبض ٍ افطاز ذبًَازُ آًْاب زض  ََضولی ثبیس گفت َطظ ثطذَضز ٍ ضف ثِ

تَاًس ؾطًَقت ثعّىبضاى ذطزؾب  ضا وبهال تغییط  ٌّگبم ثبظخَیی، ثِ لسضی ٍاخس اّویت اؾت وِ هی

گًَِ وَزوبى ضفتابض ًوبیاس،    زّس. ظیطا اگط لبيی هصوَض زض اٍلیي ثطذَضز، ثب َُٖفت ٍ هْطثبًی ثب ایي

. ٍلی زضهمبثل اگاط ثاب   1اضتىبثی ذَز ًبزم ٍ پكیوبى گكتِ ٍ ثِ ضاُ نَاة ثبظآیٌسچِ ثؿب آًْب اظ ٖول 

ضٍیی، ذكًَت، اضٖبة ٍ تْسیس ضفتبض وٌس هوىي اؾت َفل ذطزؾب  ثط اثط ضٖت ٍ ٍحكات ثاب    تطـ

ثسذلمی ٍ لدبخت اظ ثیبى حمبیك ذَززاضی ًوَزُ ٍ اظ ّوىبضی ثب زؾتگبُ لًابیی هابهَضاى هطثاٌَ    

تیدِ، حىن هحىَهیتی ثطایف نبزض ذَاّس قس واِ اٍ ضا ثایف اظ پایف ًؿاجت ثاِ      ؾطثبظ ظًس. زض ً

ثؿیبض زیسُ قسُ اؾت واِ ٍلتای   "خَ ٍ ذكوگیي ذَاّس ؾبذت.  اختوبٔ ثسثیي، آظضزُ ذبَط، ویٌِ

گیطز، ثِ زؾتگبُ لًابیی   زاًس ٍ زضهمبثل حىن هحىَهیتی لطاض هی یه هتْن ذَز ضا ٍالٗب همهط ًوی

توبٖی وِ اٍ ضا هحىَم وطزُ اؾت ثِ ز  گطفتِ ٍ اظ ضٍی ٌٖبز ٍ لدبج زؾت ثِ ثسثیي قسُ ٍویٌِ اخ

 "ثبقاس.  وٌاس ًوای   ای وِ زض آى ظًاسگی های   اٖوبلی هیعًس وِ ثِ ّیچ ٍخِ ثِ ًفٕ ذَز ٍی ٍ خبهِٗ

( ثب ایي تَيیحبت اّویت ترهام لبيای اَفاب  ٍ اقاطا  ثاط      53  :1389)نالحی ٍ اهبهی ًویٌی

گطزز. ثسیْی اؾت لبيی اَفب  ثبیاس   ٍ ًَخَاًبى ثیف اظ پیف هكرم هیهؿبئل هطتجٍ ثب وَزوبى 

آًچٌبى ضفتبض نویوبًِ ٍ زلؿَظاًِ ای زاقتِ ثبقس وِ اٖتوابز هاتْن ذطزؾاب  ٍ اٍلیابی اٍ ضا خلات      
                                                           

ثابضُ   هایالزی هٌتكاط قاسُ، زض ایاي    1958ای وِ اظَط  وٌگطُ لًبت زازگبُ اَفب  زض ثطٍوؿل زض ؾب   زض لٌُٗبهِ. 1

لبيی زازگبُ اَفب  ثبیس اظ هیبى لًبتی اًتربة قَز واِ ٖاالٍُ ثاط هٗلَهابت لًابیی، ًاَٖی حاؽ        "چٌیي اهسُ اؾت: 

بل ًؿجت ثِ اَفب  زاقتِ ٍ زاضای قن وبفی ثطای زضن حطفِ ذَز ٍ ثْطُ گیطی اظ اناَ  اًؿابًی   هْطثبًی ٍ َُٖفت ذ

زض خْت وكف حمبیك هطثٌَ ثِ خطاین اَفب  ثبقس ٍ ثتَاًس ثِ آؾبًی ذَز ضا زض وٌِ يویط اَفب  ثعّىبض ًعزیه ًواَزُ  

 "ٍ همبنس ٍ ًیبت اًبى ضا ثرَثی زضن ًوبیس.
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زضٍالإ ثاب    لیوت آًبى زضوكف ٖلت اضتىبة خاطم ثْاطُ گاطزز.    ًوبیس، تب ثتَاًس اظ ّوىبضی ّبی شی

ذُاط هَخاَز زضظًاسگی     گبُ اَفب  زضخْت زؾتیبثی ٍ قٌبؾبیی َٖاهال چٌیي ثطذَضزی لبيی زاز

ّبی ایي  زاضز وِ ایي ذَز حطوتی زض ضاؾتبی پیكگیطی ضقسهساض ٍ ثىبضگیطی آهَظُ َفل گبم ثط هی

زض "ثبقس ٍ ًتبیدی چكوگیط زض لُٕ اضتجبٌ اَفب  ٍ ًَخَاًابى ثاب زًیابی ثعّىابضی زاضز.      ًٓطیِ هی

ِ   ّب ضیبؾت زازگبُ اَفب  ضا ثِ لًبت ظى ٍاگصاض واطزُ ّویي ضاؾتب ثطذی اظ وكَض َاَضی واِ    اًاس. ثا

: 1390  ًاَضی  )ذَاخِ "ثبقس. ّبی اَفب  ثِ ْٖسُ لًبت ظى هی زضنس اظ زازگب80ُ  زضوكَض لْؿتبى،

70) 

 

 قضایی کٌص گراى پیرا. 2.2.2

ثط ثابظپطٍضی    اَفب ، اظ آًدب وِ زض ضٍیىطز افتطالی ٍهجتٌی ثط انال  ٍ زضهبى حبون ثط ًٓبم زازضؾی

ویفطی اَفب ، ثبیس تالـ وٌٌس تاب    اًسضوبضاى ٖسالت زؾت گطزز،  ثعّىبضاى وَزن ٍ ًَخَاى تبویس هی

ثب حًَض هَثط زض ؾطاؾط هطاحل فطایٌس ویفطی، زض خْت ثْجَز هكىالت فطزی ٍ هحیُای اَفاب  ٍ   

طم آًابى فاطاّن آیاس. اهاط زضهابى      ًحَ، ظهیٌِ خلَگیطی اظ تىاطاض خا   ًَخَاًبى السام ًوبیٌس؛ تب ثسیي 

هساذلِ هترههیي هرتلف زاضز. ظیطا  آیس ٍ ًیبظ ثِ  اًسضوبضاى لًبیی ثطًوی ای اؾت وِ اظ زؾت همَلِ

هحیُای ازاهاِ یبفتاِ تاب     –اختوابٖی  َجای تاب زضهابى    –اهطٍظُ گؿتطُ ثبظپطٍضی، اظ زضهابى پعقاىی  

طاّن آیس. زض ًتیدِ، ثبظپطٍضی وَزوبى ؾبظی ولیِ اثٗبز قرهیت ثعّىبضاى ف ؾبى، اؾجبة ؾبلن  ثسیي

گطایی ٍ تَخاِ ثاِ    ویفطی اؾت وِ ثب ٍالٕ ای اظ تساثیط ًٓبم ٖسالت ٍ ًَخَاًبى ثعّىبض، قبهل هدوَِٖ

ّبی فطزی ٍ هحیُی ثعّىبضاى، زضنسز ایدبز قطایٍ ٍ ثؿاتطّبی هٌبؾات ثاطای ثبظگكات      ذهیهِ

مك چٌیي ّسفی ًیبظ ثِ وبضگعاضاى پیطالًابیی  آًبى ثِ ظًسگی ؾبلن اختوبٖی اؾت. ثٌبثطایي، ثطای تح

ثبقس وِ زض ٍالٕ هتكىل اظ ًیطٍّبی هترههی اؾت وِ هبهَضیت لًبیی ًساضًس ٍلی، ترهام ٍ   هی

تَاًاس زض ضاؾاتبی حوبیات اظ اَفاب  ثعّىابض، تبثیطگاصاض ثبقاس. حًاَض وابضگعاضاى           الساهبت آًْب هی

ثبقاس؛ واِ هُابثك ثاب آى، لبيای       تَيیح هی لبثل 1خٌبیی هكبضوتی پیطالًبیی زض ثؿتط یه ؾیبؾت

تاطیي تهاوین زضحاَظُ     زیسُ ثب ثىبضگیطی ٍ یبضی ًیطٍّبی هترهم، لبزض ثاِ اذاص هٌبؾات    آهَظـ

حسٍز هساذلِ هترههیي اْْبض ًٓطّبیی هرابلف ٍخاَز زاضز،     اَفب  گطزز. گطچِ ًؿجت ثِ زازضؾی

 ثطز. رههیي اهط، فطایٌس ویفطی ضا پیف تَاى ثسٍى اؾتفبزُ اظ ًٓط هت اهب لسضهؿلن ایي اؾت وِ ًوی

گطاى پیطالًبیی زض ٖطنِ زازضؾی اَفب ، حًَض هكبٍض زض  ّبی هْن تَخِ ثِ وٌف یىی اظ خلَُ

زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى اؾت وِ ثطای ًرؿتیي ثبض چٌیي اهطی زض لابًَى آیایي زازضؾای ویفاطی     

                                                           
زازضؾی زض ظهیٌِ اَفب   هس  ّبی  یی هكبضوتی زض زازضؾی اَفب  ثٌگطیس ثِ: وطیوی، ًَضاهلل،خٌب زض ضاثُِ ثب ؾیبؾت . 1

 . 486ل  ،1392  چبح اٍ ،  تْطاى، ًكطهیعاى،  خٌبیی، الوٗبض  ٖلَم  زایطُ  ثعّىبض، 
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یات خسیاس زازگابُ، حًاَض هكابٍض ضا      يوي ثیبى تطو 298هَضز اقبضُ لطاضگطفتِ اؾت. هبزُ  1392

اختوبٖی اَفب  ثعّىبض، آًبى ضا ثِ ٍضَِ اضتىابة خاطم   _العاهی زاًؿتِ اؾت. انَال هكىالت تطثیتی

خْت تطهین هكىالت ضفتبضی آًبى، تٌْب ثب ووه هكبٍضاى   ّب، ؾَق هی زّس، لصا تَخِ ثِ ایي ٍیػگی

هكبٍض زض زازگبُ اَفب  ٍ ًَخَاًبى، ثیابًگط  ثیٌی حًَض  ٍ هسزوبضاى اختوبٖی هیؿط ذَاّس ثَز. پیف

گطایبًِ حبون ثط ًٓبم ٖسالت ویفطی اَفب  زض ایي حاَظُ های ثبقاس. ظیاطا اظ ًتابیح هْان        الگَی ضفبُ

توطواع ثاط    ویفطی اَفب ، ثطضؾی ّوِ خبًجِ ٖلل ثعّىابضی َفال ٍ ٖاسم     گطایبًِ ٖسالت ضٍیىطز ضفبُ

وِ ثب تَخِ ثِ ثٌیبى ضقسهساضاًِ حبون ثط ًٓبم زازضؾی  ّبی لبًًَی ٍ لًبیی آى اؾت. ّوچٌبى خٌجِ

ؾابظی   اَفب ، تَخِ ثِ ٖلل ٍ َٖاهل ذُط ثعّىبضی آًبى اهطی يطٍضیؿت تب اظ ضّگصض حص  ٍ ذٌثی

ثاطای ضؾایسگی ثاِ    "ایي َٖاهل، ظهیٌِ لُٕ اضتجبٌ ایكبى ثب زًیبی ثعّىبضی فطاّن آیاس. زض ًتیداِ   

، ًِ فمٍ لبيی ویفطی وِ انَال فبلس نالحیت ترههی الظم اثٗبز هرتلف ٍ هتٗسز ثعّىبضی اَفب 

قٌبؾبى  قٌبؾبى، خبهِٗ پعقىبى، ضٍاى ّبؾت، ثلىِ ؾبیط هطاخٕ ترههی هبًٌس ضٍاى ثطای تَخِ ثِ آى

قٌبؾای ضا تكاىیل های زٌّاس، ثبیاس زض فطایٌاس        اختوبٖی وِ زض هدؤَ، اًٖبی تاین   ٍ هسزوبضاى 

( ثسیْی اؾات ثاب ّوىابضی    Ryan 2003: 8)"وت ًوبیٌس.َفل هكبض «هكىل ضفتبضی»ضؾیسگی ثِ 

گطایای ًیاع ٖولای     قٌبؾبًِ الگَی ضفبُ اًسوبضاى پیطالًبیی ًٓبم زازضؾی اَفب ، ضٍیىطز ٖلت  زؾت 

ّبیی نطفب ثطای افعایف آگابّی لًابیی اظ    هی گطزز. ّوچٌبى وِ هساذلِ ٍ هكبضوت چٌیي ترهم

زّی ثِ ثاعُ   پبؾد  ّب ثبیس خعئی اظ ثطًبهِ ّبی ترههی آى اٍيبٔ ٍ احَا  ثعّىبض ًیؿت، ثلىِ زیسگبُ

ضٍ ٖجبضت پبیبًی هابزُ   قوبض ضٍز. اظ ایي تطثیتی ثِ –اضتىبثی تَؾٍ َفل زض لبلت اًَأ تساثیط انالحی

اؾت، زض حبلیىاِ    ضؾس. ظیطا ًٓط هكبٍض ضا هكَضتی زاًؿتِ چٌساى هٌبؾت ٍ انَلی ثِ ًٓط ًوی 298

سُ، هجٌبی انلی ٍ اٍلیاِ ناسٍض حىان لًابت ضا ثبیؿاتی اْْابضًٓط هكابٍض        ثٌبثط تَيیحبت اضائِ ق

 تكىیل زّس.   

آى ثِ چگًَگی ًحَُ اًتربة ٍ تٗییي هكابٍضاى زازگابُ اَفاب  ٍ ًَخَاًابى      1ٍ تجهطُ  410هبزُ 
حًاَض هاسزوبض اختوابٖی زض     اقبضُ زاضز. یىی اظ ًىبت ثؿیبض هثجت ٍ قبیبى تَخِ ایي هبزُ، اقبضُ ثاِ  

اظ   تاطیي هابهَضاى پیاطا حماَلی،     ٌٖاَاى یىای اظ انالی    ظیطا، هسزوبضاى اختوبٖی ثِ  كبٍض اؾت.لبلت ه
اًس وِ ثب حًَض زض هطاحل هرتلف ویفطی ٍ اضائِ ذاسهبت پیاطا    تطیي اثعاضّبی ًٓبم انال  ٍ زضهبى هْن

یٌاسُ  زضنسز ثْجَز ٍيٗیت فطزی ٍ هحیُی ثعّىبضاى ٍ پیكاگیطی اظ تىاطاض خاطم آًابى زض آ     لًبیی، 
ای اؾات واِ ثاب ضٍیىاطزی ٖلات قٌبؾابًِ، اظ یاه ؾاَ زضناسز           هسزوبضی اختوبٖی ضقتِ"ّؿتٌس. 

زًجاب  گاعیٌف     قٌبؾبیی َٖاهل فطزی ٍ هحیُی هَثط ثط هًٗالت هسزخَیبى اؾت ٍ اظؾَی زیگط، ثِ

ّابی هؿابٖسی ثاطای ثبظپاصیطی      گطزز تب ثتَاًس فطنت تطیي ضاّىبض ثطای ضفٕ هكىالت آًبى هی هٌبؾت
( آًچاِ واِ اظ تٗابضیف هاسزوبضی ٍ ٍْابیف      141: 1383ضاز  )ناوسی "ختوبٖی هدطهبى فطاّن وٌاس. ا
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ویفطی اَفاب  زض   تطیي ٌٖبنط ٖسالت  آیس، ثیبًگط ایي ٍالٗیت اؾت وِ یىی اظ ولیسی  هسزوبض ثطهی
گیاطی اظ ٍخاَز هاسزوبض اؾات.      تحمك اّسا  حوبیتی ٍ ثَُض ٍیػُ ضقسهساض زؾتگبُ لًبیی، ثْطُ

ّن اظ خْت قٌبؾبیی َٖاهل ثعّىبضی اَفب  ٍ ّن اظ خْات اخاطای تاساثیط حوابیتی ٍ الاسام زض      
زض ٍالإ  "وٌاس.   خْت حل هًٗالت ضفتبضی ٍ قرهیتی، هسزوبض ًمف لبثال تاَخْی ضا ایفاب های    

تَاًس ثب توطوع ثط ًىبت هٌفی وِ زض ظًسگی وَزن ٍخاَز زاضز، واَزن ضا ثاِ     هسزوبض اختوبٖی هی
اظ تَاًبیی ّبی ذَز ثىكبًس. ّوچٌیي الظم اؾت ثاطای ایٌىاِ وَزوابى ٍ ًَخَاًابى      ؾوت اؾتفبزُ

: 1381 )ناجب٘، "ًیبظّبی ذَزقبى ضا ثكٌبؾٌس، الساهی اًدبم زاز ٍ آًْب ضا زض ایاي ضاُ وواه واطز.   
زلیل حًَض ٍی زض توبهی هطاحل زازضؾی ٍ حتی پؿب زازضؾای اهاطی ياطٍضی ٍ     ( ثِ ّویي 39

اًس ٍ ثطای ًرؿتیي  گصاضاى خٌبیی ایطاى ًیع ثط ایي اهط هْن ٍالف ثَزُ . ؾیبؾتغیط لبثل اًىبض اؾت
اًاس.   ٍ ثساى ضؾویت ثركایسُ   ، آى ضا هَضز تَخِ لطاض زاز1392ُویفطی  ثبض زض لبًَى آئیي زازضؾی 

 ِ وابضگیطی هاسزوبضاى ضا هاسًٓط     ًىتِ حبئع اّویت ایي اؾت وِ ًِ تٌْب زض هَاضز هتٗسزی لعٍم ثا
ثاِ ایدابز تكاىیالت     486ثلىِ زضهبزُ   _203هبًٌس هبزُ هَضز ثحا ٍ ّوچٌیي هبزُ  _ازُ لطاض ز

زض ّط حَظُ لًبیی اقبضُ وطزُ اؾت تب اظ ایي َطیاك،   "هسزوبضی اختوبٖی"ٌَٖاى  هٌبؾجی تحت 
ثیف اظ پیف اًؿادبم یبفتاِ ٍ     الساهبت ؾَزهٌس ایي زؾتِ اظ وبضگعاضاى پیطالًبیی زؾتگبُ لًبیی،

 گطزز.  ٖولی 

زض ضاثُِ ثب حًَض هكبٍض زض هطحلِ زازؾطا نطاحتب  1392ّطچٌس لبًَى آئیي زازضؾی ویفطی 
، ثبظپطؼ زض ضاثُِ ثب َیاف ذبنای اظ   203هیبى ًیبٍضزُ اؾت، لىي اظ آًدب وِ ثٌبثط هبزُ  ؾري ثِ 

ى ای ًیع تَؾٍ هكابٍضا  قرهیت قسُ اؾت ٍ تكىیل چٌیي پطًٍسُ  خطاین هلعم ثِ تكىیل پطًٍسُ
اختوابٖی زض ایاي    ًحَ ظهیٌِ حًَض هكبٍض ٍ ثَُض ٍیػُ هاسزوبضاى   گیطز، زض ًتیدِ ثسیي  اًدبم هی

 اؾت. هطحلِ ًیع فطاّن گكتِ 
 

 گیری   ًتیجِ
زازضؾی افتطالی اَفب  ثب ضٍیىطزی حوبیتی ٍ ثب ّس  انال  ٍ زضهابى اَفاب  ثعّىابض تكاىیل یبفتاِ      

  ثیٌای ًْبزّاب،   ون ثط ایي ًٓابم افتطالای ًیبظهٌاس پایف    اؾت. ثسیْی اؾت ضٍیىطز ٍیػُ ٍ اذتهبنی حب

ّبیی، اّسا  ٖبلیِ ًٓبم  گصاضی  تكىیالت ٍ اثعاضّبی ترههی ٍ افتطالی اؾت تب زض پطتَ چٌیي ؾیبؾت
خلات ّوىابضی وَزوابى ٍ ًَخَاًابى اؾات واِ اظ ضّگاصض        زازضؾی اَفب  هحمك گطزز. ًىتِ اؾبؾی 

ثیٌس ٍ زضن هیىٌس وِ زاضای چٌبى  ثس. ظیطا وَزن ٖیٌب هییب ثیٌی تكىیالتی اذتهبنی تحمك هی پیف
گصاضاى ویفطی ثَزُ وِ هتٌبؾت ثب قطایٍ ؾٌی ٍ ضٍحی ٍی، السام ثاِ   ای اظ اّویت ثطای ؾیبؾت زضخِ

ناطفب یاه     اًس. لصا ثبٍض هیىٌس اّسا  هتفبٍت ایاي ًٓابم،   تبؾیؽ تكىیالتی اذتهبنی ثطای آًْب ًوَزُ
ثیٌی تكىیالتی هتفبٍت زض ٖابلن ذابضج، اهىابى تحماك زاضز.      زض لبلت پیفازٖب زضحس تئَضی ًیؿت ٍ 
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زضهابًی   –ًوبیس ٍ زض ًتیدِ زؾتیبثی ثِ اّسا  حوبیتی ٍ اناالحی   ثٌبثطایي اٖتوبز وطزُ، ّوىبضی هی
واِ ٍخاَز تكاىیالتی اذتهبنای اظ هٌٓاط ًٓطیاِ        گاطزز. ّوچٌابى   ایي ًٓبم ثیف اظ پیف هیؿط های 

ِ      آثبض لبثل  گطایی ًیع زاضای تٗبهل ّابی حوابیتی ٍ ثطذاَضز     تَخْی اؾات، ظیاطا زض ًتیداِ اخاطای ضٍیا
واَزن یاب     هدطهبًِ اظ ؾَی ًٓبم ٖسالت ویفطی، ثط ٖسم الهبق ثطچؿت   هتفبٍت زؾتگبُ لًبیی، ٖالٍُ

زیگاط،   ٖجابضت   گیطز. ثِ  ًَخَاى ًیع ذَز ضا یه هدطهبًِ ًساًؿتِ ٍ تهَض هدطم ثَزى زض ٍی قىل ًوی
زضهبًی زض ٖطنِ ٖسالت ویفطی اَفب ، ٍخَز ؾبذتبض هدعایی اؾات واِ   –یل ثِ اّسا  انالحیالظهِ ً

ِ  ثیٌی ضٍیِ ّن لبثلیت پیف ّابی   ّبی ٍیػُ اَفب  ضا زاضز ٍ ّن وبضگعاضاى هترهم، تَاًبیی اخطای ضٍیا
هصوَض ضا زض آى زاضًس. افعٍى ثطایي، ٍخاَز ؾابذتبضی هداعا ثاب ضٍیىاطز ترههای قاسى ؾابذتبضّب ٍ         

هبًٕ اظ اضتجبٌ وَزوبى ٍ ًَخَاًبى ثعّىبض ثب هدطهیي ثعضگؿب  گطزیسُ ٍ ایاي    ْبزّبی زازضؾی اَفب ،ً
گیطی ٍ اؾتوطاض قرهیت هدطهبًاِ   زض ٖسم قىل  اهط ًیع ثِ ًَثِ ذَز اظ هٌٓط ًٓطیِ تملیس ٍ یبزگیطی،

   هَثط ذَاّس ثَز.    اَفب ،
ًٓابم زازضؾای افتطالای ثاطای اَفاب  ٍ      زض همبم تكاىیل یاه   1392لبًَى آییي زازضؾی ویفطی 

تغییطات لبثل تَخْی زاقتِ ٍ ًْبزّبی خسیسی ضا ٍاضز گؿتطُ لَاٖس ویفطی ٍ ثُاَض ذابل،     ًَخَاًبى،
گصاض وِ هتابثط اظ الگَّابی    ًٓبم ٖسالت ویفطی اَفب  وطزُ اؾت. زض یه ًگبُ ولی ضٍیىطز خسیس لبًَى

گاصاض اظ الگاَی حوابیتی     . ّطچٌس زض هاَاضزی لابًَى  حوبیتی اؾت، اظ اثٗبز هرتلفی حبئع اّویت اؾت

ذَیف فبنلِ گطفتِ ٍ تحت تبثیط ؾبیط الگَّبی غیطحوابیتی، ضٍیىاطزی ؾاعاگطایبًِ زض پایف گطفتاِ      
گٌدس، اهب آًچاِ زض ایاي    ّبی پبؾد ثِ ثعّىبضی اَفب  زض لبلت یه الگَی ٍاحس ًوی اؾت. لبٖستب هَلفِ
قٌبؾابًِ زضحاَظُ زازضؾای     تَخِ ثِ الگَّبی  حوابیتی ٍ ٖلات   ای ثطذَضزاض اؾت هیبى اظ اّویت ٍیػُ

 اَفب  اؾت.
ؾب  زض ضاثُِ ثب لَاٖس ٍیػُ زازضؾی اَفاب     یىی اظ تغییطات قبیبى تَخِ، قوَ  ثبلغیي ظیط ّدسُ

اؾت وِ ضٍیىطزی هٌُٗف، زضهمبیؿِ ثب لبًَى ؾبثك زاضز. تبؾایؽ ًْبزّابی خسیاسی هبًٌاس پلایؽ ٍ      
ای زض تكىیالت ویفطی ًساقاتِ اؾات، ًىتاِ هثجات      َاًبى وِ پیف اظ ایي ؾبثمِزازؾطای اَفب  ٍ ًَخ
تَاى اظ آى چكن پَقیس. ّطچٌس ترههی ثَزى زازؾاطای اَفاب  زض وٌابض ؾابیط      زیگطی اؾت وِ ًوی

ثیٌای زازگابُ اذتهبنای اَفاب  ٍ ًَخَاًابى ٍ       ًْبزّبی اذتهبنی لبثل تبهل اؾت. زضایي هیبى پایف 
ویفاطی زض   حَظُ ًیع لبثل تَخِ اؾت. ثٌبثطایي لبًَى آییي زازضؾای  الی زض ایي ّبی افتط احیبی ؾیبؾت

ثیٌی ؾبذتبضی افتطالی ٍ هدعا اظ هدطهیي ثعضگؿب  ثاب اًاسن هؿابهحِ، هَفاك      زض حَظُ پیف  هدؤَ،
ٖول ًوَزُ اؾت. ثسیْی اؾات ایاطازات ٍاضزُ ثبیؿاتی هاَضز هسالاِ لاطاض گطفتاِ ٍ ثاب الْابم اظ اؾاٌبز           

ی هَخَز ٍ اؾتفبزُ اظ تدطثِ هَفك ؾبیط وكَضّب، ظهیٌِ اًؿدبم ثیف اظ پایف لَاٖاس ویفاطی    الولل ثیي
 ّبی اتربشی فطاّن گطزز.    ؾبظی ؾیبؾت  اَفب  ٍ یىؿبى
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